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Taaltip

onder andere / onder anderen
Onder anderen gebruik je bij personen: ‘We nodigen onder anderen een hoogleraar en
een politica uit.’ Bij een combinatie van personen en bijvoorbeeld een groep of
organisatie, heeft onder andere de voorkeur: ‘Onder andere de coach en het nieuwe
elftal lieten van zich horen.’
Wanneer onder andere nog meer goed is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•
•

•

Giorgia Meloni, de nieuwe premier van Italië, wil niet ‘la presidente’ maar ‘il
presidente’ worden genoemd. TPO
Frieda Steurs krijgt de Simon Stevinpenning, een onderscheiding voor een
wetenschapper die zich zeer verdienstelijk maakt voor de Nederlandstalige
terminologie en vaktaal. INT
De Vietnamese bank DNBC moet haar naam veranderen omdat die te veel lijkt op
die van De Nederlandsche Bank (DNB). NH Nieuws

Opinies
•
•
•

‘Onze spreektaal barst uit z’n voegen als het gaat om seksisme.’ Kek Mama
‘Woke moet de reclamewereld uit.’ Marketingtribune
‘Ik kijk naar Netflix, maar lees uiteindelijk liever een goed boek.’ de Volkskrant

En verder
•
•
•
•

Volgens Google Maps luistert een straatje naast het Ajax-stadion naar de naam
‘Swaffelpad’. Een geintje van Feyenoord-supporters? NH Nieuws
Literatuur minder zwaar maken? Hier komt de Kinderboeken Bingoshow. ED
Er is nu ook een taalcursus voor Russischsprekende Oekraïners om het Russisch af
te leren. NPO Radio 1
Amusant filmpje over het Kempens dialect: ‘Welle klappe Kempisch, verstade?’ HLN

Laatste kans!

Taalkalender 2023 cadeau bij een
lidmaatschap
Wanneer zet je een komma voor dat?
Wat is de langste plaatsnaam ter
wereld? En hoeveel woorden kun je
maken met de letters van kalender? Je
vindt het antwoord op deze (en nog
veel meer) vragen in de nieuwe
Taalkalender.
Als je vóór 1 november 2022 een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, ontvang je niet alleen een jaar
lang het leukste tijdschrift over taal,
maar ook de Taalkalender. Als student
betaal je slechts € 23,75 per jaar!

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!

Meer informatie

Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
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