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Taaltip

de dag dat ze trouwden
‘Op de dag dat ze trouwden, was het bloedheet’ is een juiste zin. Na tijdsaanduidingen
kan een bijzin volgen die met het voegwoord dat begint. Dat is dan vergelijkbaar met
waarin of waarop: ‘Op de dag waarop ze trouwden, was het bloedheet.’
De combinatie ‘de dag die’ is wel juist in een zin als ‘Het was een dag die ons nog lang
zal bijblijven.’ Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•
•
•

Oekraïense kinderen in Duitsland zullen op hun brieven aan de Kerstman een
antwoord in hun moedertaal krijgen. Het Nieuwsblad
Twee zwarte Amerikaanse radiopresentatoren hebben de rechten voor de
omstreden slogan ‘White Lives Matter’ verkregen. NOS
Wie in India voor arts wil studeren, moet dat voortaan in het Hindi doen en niet meer
in het Engels. Maar er zijn veel studenten van wie het Hindi niet de moedertaal is.
NRC

Overheid
•

•
•

Spaanse ministeries spenderen jaarlijks tientallen miljoenen aan
voorlichtingscampagnes, waarvan de kosten nodeloos worden opgedreven doordat
de overheid doet alsof Catalaans en Valenciaans twee verschillende talen zijn. De
Groene Amsterdammer
Bijna 45.000 persberichten van de Europese Commissie zijn onderzocht: ze hebben
een technocratische stijl en zitten vol vakjargon. Welingelichte Kringen
De 23-jarige Zuid-Koreaan Bumjun Yim studeert in Tilburg, maar krijgt geen
overheidssteun voor zijn studie omdat hij niet uit de Europese Unie komt. Heb je een
baantje voor hem? BRON

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31592771.html

Pagina 1 van 3

Onze Taal

08-11-2022 14:55

En verder
•

•
•
•
•

Historicus en lexicograaf Justus van de Kamp belicht het beschrijvende en
encyclopedische karakter van het Jiddisch-Nederlandse woordenboek (JNW).
Yiddish Branzhe (video)
Met kunstmatige intelligentie is veel mogelijk, bijvoorbeeld een oneindige
conversatie tussen Werner Herzog en Slavoj Žižek. The Infinite Conversation
Wat zijn in de Angelsaksische wereld de babynamen die het mooist klinken? RTE
Verdwijnt het Duits op Franse scholen? BFM TV
Op 26 november in Groningen: een ochtend over ‘duurzame taalpolitiek’ – deelname
gratis! Neerlandistiek

De leukste verrassing voor taalliefhebbers

Een cadeau-abonnement op Onze Taal

Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement op
Onze Taal! Je kunt kiezen voor een half
jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).
Als je vóór 20 december een cadeauabonnement afsluit, krijgt de ontvanger
het dubbeldikke themanummer over
Nederlandstalige muziek (t.w.v. € 6,95)
cadeau.

Meer informatie
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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
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