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Taaltip

jou / jouw
‘Is die tas van jou?’ ‘Is dat jouw of mijn boek?’ ‘Ik geef jou koffie.’
De regels voor het verschil tussen jou en jouw zijn duidelijk, maar toch gaat het nog
weleens fout met deze gelijkluidende woorden. Wil je weten of jou(w) dat ook kan
overkomen? Doe dan de test op onze website (tabblad ‘oefenen’) om jou(w) kennis te
testen.

Lees de uitleg

Opinie
•
•
•
•

‘De kerk gaat ten onder aan taal.’ Trouw
‘Het Engels vormt geen bedreiging voor het Nederlands.’ Dub-UU
‘Het gebruik van Ierse accenten in de film The Rings of Power is discriminerend.’
Conrad Brunstrom
‘Nederlands leren is geen sleutel tot succes.’ NRC

Taalboekenprijs 2022
De prijs voor het beste publieksboek over taal gaat in 2022 naar Vertalen in de

Nederlanden. Dat meldde juryvoorzitter Ton den Boon afgelopen zaterdag in het
radioprogramma De Taalstaat.
Volgens de jury biedt het boek “een caleidoscopisch en gedetailleerd beeld van de
praktijk van het vertaalbedrijf, met alle actoren, gebeurtenissen en ontwikkelingen die er
een bepalende rol in hebben gespeeld”.
Het volledige juryrapport staat hier, de uitzending van De Taalstaat hier en een
bespreking door Trouw hier.
Foto: Bart Versteeg

Taalnieuws
•
•
•

Wallonië wil Nederlands mogelijk weer tot een verplicht schoolvak maken. De
Standaard
Zuid-Afrika wint het wereldkampioenschap poetryslam. Bruzz.be
Duolingo biedt de Britse overheid taaltoetsen aan voor visa-aanvragers. The
Guardian

Online
•
•
•

Deze website presenteert 8000 woorden die (ongeveer) hetzelfde zijn in het
Nederlands en het Engels: English-Dutch
80 dagen lang wordt iedere dag het eerste hoofdstuk van Rondom de wereld in 80
vertaald in steeds een nieuwe taal. 80 traductions
Een gelegenheidswoordenboekje ter gelegenheid van de 150e verjaardag van Stijn
Streuvels. INT

Online webinar 5 oktober 19.30 uur

Wat mag je ook zeggen?
Noem je een vrouw die de baas is
directrice of directeur? Waarom is
‘beste reizigers’ omroepen in de trein
een goed idee? Is ‘wit en zwart’ een
gelijkwaardiger paar dan ‘blank en
zwart’?
Je hoort het woensdagavond om 19.30
uur in een live gesprek met Vivien
Waszink. Het gesprek wordt begeleid
door de hosts van Over taal gesproken,
de podcast van het Instituut voor de
Nederlandse taal en Onze Taal.

Naar de webinar

Uitdrukkingenquiz: dieren
Speciaal voor vandaag een
uitdrukkingenquiz voor alle
dierenliefhebbers!
Deze quiz bestaat uit twintig
uitdrukkingen waarin een woord
ontbreekt. Kun jij het juiste woord
invullen?

Speel de quiz

En verder
•
•

Helpt het gebruik van humor om een serieuze boodschap over te brengen?
Kennislink
Hoe is het om Nederlands te studeren in Stockholm? Neerlandistiek

Vertalen in de Nederlanden
De winnaar van de Taalboekenprijs
2022!
Al zolang er in de Lage Landen
geschreven wordt, wordt er vertaald,
vooral uit het Latijn en uit de ons
omringende talen. Het gedegen en lijvige
Vertalen in de Nederlanden brengt in
beeld wat en hoe dat door de eeuwen
heen is gebeurd, wie daar allemaal bij
betrokken waren en in hoeverre
vertalingen van belang zijn geweest voor
sociale en culturele veranderingen.
Het boek is geschreven door vijf experts,
die elk uitgebreid een tijdvak voor hun
rekening nemen, vanaf de vroege
Middeleeuwen tot en met 2018 aan toe.
Prijs: € 49,95

Bestel het 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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