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Taaltip

alle / allen
Allen kan alleen naar personen verwijzen: ‘Allen waren enthousiast’, ‘Ze waren allen
uitgenodigd.’ Alle is wel goed als de personen er direct achter staan: ‘alle deelnemers’,
‘alle kleine kinderen’. Als het niet over personen gaat, kun je alleen alle gebruiken en
geen allen: ‘Die wijken zijn alle in de jaren zestig gebouwd.’
Bekijk meer voorbeelden, twijfelgevallen en details op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•
•
•
•

Nazaten van tot slaaf gemaakten mogen in Nederland gratis hun achternaam
veranderen. de Volkskrant
Een Nederlands woord verovert de wereld: kapsalon. NRC
De strijd tussen IJsland (het land) en Iceland (de Britse supermarktketen) sleept
voort. Metro
In de bibliotheek van Veghel kun je nu zingend Nederlands leren. Kliknieuws

Opinie
•
•
•

Cabaretier Erik van Muiswinkel: ‘Aandacht voor correcte spelling is overbodig en
ouderwets.’ Linda.nl
Een taalwetenschappelijke blik op de discussie over genderneutraal taalgebruik.
MPI
Is het wel zo eerlijk om het Engels te gebruiken als internationale taal?
Neerlandistiek

Nominaties Taalboekenprijs uitgelicht
Zaterdag 1 oktober wordt in de
uitzending van De Taalstaat de
Taalboekenprijs 2022 uitgereikt. Voor
deze prijs komen vijf boeken in
aanmerking, die we de komende twee
weken graag aan je voorstellen op onze
website.
Deze week beginnen we als eerste met
de Atlas van het dialect in Vlaanderen.

Lees meer

Lees Lezer Leest
Cubiss is een organisatie die zich richt op het verbeteren van het leesonderwijs.
Daarvoor maakt ze onder andere het blad Lees Lezer Leest, dat gratis online te lezen
is. Het nieuwste nummer gaat helemaal over meertaligheid.

Lees het hier

Audio en video
•

Gedetailleerde analyse van het accent van koning Charles III. Dr. Geoff Lindsey

•
•

(Engelstalige video)
Ivan De Vadder geeft een cursus ‘hoffelijk onderbreken’. Radio 1 (audio)
Taalkundige Sterre Leufkens over het woord wokisme. NPO Radio 1 (audio)

Heb jij al op Onze Taal gestemd?
We zijn genomineerd voor de Website van het Jaar-verkiezing. Stem je op ons? Samen
kunnen we nog meer mensen bereiken en enthousiast maken over taal!

Stemmen

En verder
•
•
•
•

Woordenboekje voor de komende koude winter. De Standaard
Een korte geschiedenis van het Frans. RTL français
Is babypraat universeel? Kennislink
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) is op zoek naar een nieuwe
directeur. IVN

De nieuwe Taalkalender

In de 30e editie van de Taalkalender van
Onze Taal heeft elke dag van de week
weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords (het grootste, beste,
bijzonderste uit alle uithoeken van de
taalwereld), taaladvies, noord & zuid
(taalverschillen en -overeenkomsten
tussen Nederland en Vlaanderen),
taalpuzzels, jaarwoorden (welke
woorden kwamen de afgelopen dertig
jaar in onze taal terecht?) en natuurlijk
taalkronkels!
Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49

Bestellen

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!

Meer informatie

Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van

Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

