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Taaltip: sponsors/sponsoren
Zowel sponsors als sponsoren is correct als meervoudsvorm van sponsor.

Sponsors is de oudste en de gebruikelijkste vorm. Daarnaast komt sponsoren
voor – vooral in Nederland, minder in België.
Bij woorden die op het Latijnse achtervoegsel -or eindigen, is meestal zowel
een meervoud op -en als op -s mogelijk. Dat is het geval bij bijvoorbeeld

corrector, donor, gladiator, mentor en professor. Soms bestaat er een voorkeur
voor één vorm (zo is chiropractoren erg ongewoon), maar vaak zijn beide
vormen gangbaar.

Meer taaladvies

Frisjes


Wanneer heeft de mens voor het eerst de schaatsen aangebonden? De
sporen zijn te lezen in de taal. (Sportgeschiedenis)



De huidige koudegolf hebben we te danken aan een poolwervel.
(Taaltelefoon)



Friese taal en Friese schaatsverhalen, morgen in museum Hert fan

Fryslân. (De Grouster)

Bedreigde talen


In Pakistan blijven drie sprekers van het Badeshi over. (BBC)



Het IJslands dreigt te verdrinken in een oceaan van Engels. (De Morgen)

En verder


Inzendingen voor de verkiezing van de slechtste politieke slogan zijn
welkom. (Sloganverkiezing)



Waar googelen Amerikanen het meest naar bij de combinatie van ‘Why
did …’ en Europese landen? (Jacub Marian)



De Antwerpse filosofieprofessor Bence Nanay is plots wereldberoemd in
Turkije door de betekenis van zijn naam. (Gazet van Antwerpen en
Ahval)

Aanbod van Onze Taal

Fris uw kennis op over spelling, grammatica

én leestekens
Tijdens de opfristrainingen van Onze Taal frist
u uw kennis over drie onderwerpen op:


spelling: los, aaneen of streepje?;
werkwoordspelling (de lastige gevallen)



grammatica: woordgeslacht en
verwijzing, als/dan, hun/hen



leestekens: komma, puntkomma,
dubbele punt

Dit filmpje geeft een indruk van de trainingen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de training van zaterdag 24 maart in Amsterdam. Leden van Onze
Taal krijgen korting.

Lees meer

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp
(Bilthoven).
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Emoji-nieuws
Opwinding in de wereld van emoji’s: er komt binnenkort een emoji van een
kreeft, maar inwoners van Maine ontdekten “tot hun ontzetting” dat het dier op
het plaatje in de vooraankondiging twee achterpoten miste. Na een officiële
klacht worden die poten nu snel toegevoegd (Trouw, AD).
Nog meer emoji-nieuws: het Koreaanse bedrijf Samsung kondigde vorige week
eigen nieuwe emoji-ontwerpen aan (Android Planet) en telefoonfabrikant HTC
lijkt juist af te stappen van eigen ontwerpen (DroidApp).
Zie overigens dit filmpje voor een inkijkje in de subtiele manier waarop
Nederlandse tienermeisjes met emoji’s communiceren. Benieuwd wat zij met
de kreeft gaan doen!

Opinie


Vlaamse hoogleraar: “Geef alle leerlingen de kans kennis te maken met
de Vlaamse Gebarentaal.” (Knack)



Amerikaanse deskundige: “Taal speelt vaker een rol bij vliegongelukken
dan meestal wordt aangenomen.” (Airport Technology)



Historisch taalkundige: “De Germanen zijn dood; leve de Germanen!”
(Neerlandistiek)

Woordenschat


Het neologisme van de week is ijskoud teruggekeerd: tepelgate. (INT)



Ook een goed nieuw woord: treitermeeuw. (Taalbank)



Tnawies, taarof en andere onvertaalbare woorden. (Charlie Mag)

En verder


Waar komt ‘een wit voetje halen’ vandaan? (Historiek)

Aanbod van Onze Taal

Leestekens – dé interpunctiegids voor het
Nederlands
Het boek voor iedereen die wil weten wanneer je welk leesteken

gebruikt.


Wanneer gebruik je een komma?



Komt de punt binnen de aanhalingstekens?



Welke functies heeft een liggend streepje?



Moet hier een dubbele punt of een (punt)komma?



Hoe gebruik je symbolen zoals €, & en %?

Prijs: € 15,-.

Bestel nu

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-KatelijneWaver).
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Taaltip: loos alarm / vals alarm
Er is een klein gebruiksverschil tussen loos alarm en vals alarm. Als er sprake
is van een loos alarm, is er ten onrechte alarm geslagen. Dat is niet met opzet
gebeurd – iemand dacht echt dat er een noodsituatie was, maar heeft zich
vergist. Loos alarm wordt overigens ook vaak figuurlijk gebruikt voor een
situatie die aanvankelijk zorgelijk leek, terwijl er uiteindelijk niets aan de hand
blijkt te zijn. Bijvoorbeeld: ‘De artsen waren even bang dat het een hartaanval
was, maar het bleek loos alarm.’
Bij een vals alarm kan er opzet in het spel zijn. Iemand heeft dan ergens
geroepen dat er iets aan de hand zou zijn, met als doel verwarring te zaaien.
Bijvoorbeeld: ‘Er werd getwitterd dat er geweerschoten te horen waren, maar
dat bleek vals alarm.’ Vals alarm wordt echter ook weleens gebruikt als
synoniem van loos alarm. Het gaat dus te ver om te zeggen dat er bij vals

alarm altijd sprake is van opzettelijke misleiding.

Meer taaladvies

Duitsland



Het Beiers is een taal en geen dialect. (Heimatzeitung)



Het dialect van Bonn is gevormd door het Jiddisch. (General-Anzeiger)



Is Duitsland nog wel een land van Denker und Dichter? Kinderen
gebruiken allemaal afkortingen. (Mittelbayerische)

Radio


Tijdens de Olympische Winterspelen maakt De Taalstaat alleen lange
interviews, die als podcast te beluisteren zijn. Te gast waren tot nu toe
Sylvia Witteman en Henny Vrienten. (De Taalstaat)



In de nacht van zondag op maandag was taalkundige Vivien Waszink te
gast in Nachtkijkers om te praten over onder meer de taal van kleding.
(Nachtkijkers)



Afgelopen zondag in de Afrikaanse ‘potgooi’ (podcast) Die tale wat ons

praat: hoe kunnen we de integriteit van het gesproken Afrikaans
behouden? (Die tale wat ons praat)

En verder


De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren,
heeft een wetsvoorstel uit 2010 om het Nederlands in de grondwet te
verankeren, weer ingetrokken. (Rijksoverheid)



Zijn de scheldpartijen van Youp van ’t Hek nog wel zo grappig? (NRC
Handelsblad)

Cadeautip: ‘Waar komt suikerspin vandaan?’
Heeft poedelnaakt iets met een hond te maken? Waarom
noemen we een praatziek persoon een kletsmajoor?
Waar zit je op als je op je hurken zit?
Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets
opeens afvraagt. Voor zulke momenten is er dit boekje,
dat Onze Taal heeft gemaakt in samenwerking met het
Instituut voor de Nederlandse Taal.
De herkomst van honderd alledaagse en ogenschijnlijk
vanzelfsprekende woorden en uitdrukkingen komt aan
bod. Vaak verrassend en altijd boeiend.
Prijs: € 12,99.

Bestel het nu in onze webwinkel

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-KatelijneWaver).
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Taalplezier
Taalpost bestaat sinds 2002, telt meer dan 44.000 abonnees en is aan
nummer 2000 toe. We maakten een kort taalplezierfilmpje met een beetje hulp
van onze abonnees. Het boekje Waar komt suikerspin vandaan? gaat naar Jaap
Zwier en een halfjaarabonnement op Onze Taal naar Sylvia Clements. (Uw
Taalpostbodes)

Bekijk het filmpje

De taal van kleding

Het nieuwe nummer van Onze Taal ziet er beeldig uit,
niet het minst omdat het over ‘De taal van kleding’
gaat: teksten op shirts, uitdrukkingen uit de
textielwereld, schrijven over mode en het verband
tussen taal- en kledingmode. Daarnaast is er een
interview met Griet Op de Beeck, de auteur van het
Boekenweekgeschenk: “Ik hou niet van niksige
woorden.” En er zijn stukjes over namen van
wifinetwerken, katten-Nederlands en gemengde
gevoelens.
Nog geen lid? Neem een proefabonnement.

Lees meer

Opinie


Eef Erdmans stelt vast dat op de Nederlandse universiteiten geen Engels
maar wel ‘Globish’ wordt gesproken. (ED)



Anneke de Vries moedigt haar leerlingen tijdens ‘plusklusmomenten’
aan onderling te overleggen over het kraken van vertaalzinnen.
(Westerkwartier)



René Appel leidt op 24 februari een debat over de vraag: Engels in
Nederland(s), een verrijking of verarming? Wilt u erbij zijn? Meld u aan.
(Stichting Politiek Theater)

En verder


Utrecht zoekt een bijnaam voor het nieuwe dak boven het Stationsplein.
(Indebuurt Utrecht)



Er zijn in Gent perenbomen ontdekt die zo oud zijn dat ze nog geen
naam hebben. (De Standaard (registratie))



24 procent van de Belgische alleenstaanden heeft een koosnaampje
voor zijn of haar wagen. (Manoeuvre)



De fashionista’s van Onze Taal hebben een mode-abc samengesteld.
(Onze Taal)

Aanbod van Onze Taal

DeTaal-top-100
Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en
duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen
over het Nederlands, met tal van voorbeelden. Bondig,
praktisch en overzichtelijk.
Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling,
grammatica en leestekens. Ook wordt aandacht
besteed aan de schrijfwijze van getallen, aardrijkskundige namen en de aanhef en afsluiting van mails en
brieven. Het boek bevat verder enkele handige lijsten,
bijvoorbeeld met oude naamvallen (zoals te allen tijde)
en werkwoorden waar hen of hun bij hoort.
De Taal-top-100 kost € 19,90.

Bestel een exemplaar

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp
(Bilthoven).
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Taaltip: Disneyverhaaltjes/disneyverhaaltjes
In de zin ‘Geloof jij de Disneyverhaaltjes/disneyverhaaltjes van het
management nog?’ is zowel Disneyverhaaltjes (met een hoofdletter) als

disneyverhaaltjes mogelijk. Als de hoofdletter wordt gebruikt, staat er
‘verhaaltjes die lijken op verhalen van Disney’. Ook in Disneyfilms en
Disneyfiguren ligt een hoofdletter voor de hand. Er wordt dan rechtstreeks
verwezen naar het bedrijf Disney.
Maar je zou ook kunnen verdedigen dat het verband met de eigennaam Disney
verwaterd is. Dan is met disneyverhaaltjes iets algemeens bedoeld als
‘sprookjes’, ‘ongeloofwaardige verhaaltjes’.
Van Dale vermeldt disneyficatie (met kleine letter). Er wordt iets mee bedoeld
als ‘overal een leuk verhaaltje voor iedereen van maken’. Daaruit blijkt dat

disney zijn eigennaamkarakter begint te verliezen en een algemene betekenis
krijgt. Op onze website staan veel meer voorbeelden van eigennamen die hun
hoofdletter hebben ‘verloren’, zoals antonpieckarchitectuur (‘enigszins
kneuterige, traditionele architectuur’) en mondriaankleur (‘primaire kleur’).

Meer taaladvies

Weetjes


Waarom zeggen wij ‘cacao’, maar de Engelsen ‘cocoa’? (KIJK)



Nieuw woord in Vlaanderen: thuiswerkalarm. (Taaltelefoon)



Aristophanes van Byzantium (ca. 275-180 v.Chr.) is de uitvinder van de
komma. (Historiek)



Snipverkouden en in de lappenmand: wat is daar de etymologie van?
(Reformatorisch Dagblad)

Steden


Nijntje spreekt nu ook Leids: “Nijn kwam auk dikkels op bezoek, dat
vondîh se errig fijn.” (Leidsch Dagblad)



Waarom heet Enschede tijdens carnaval Krekkelstad? En waarom
verandert Apeldoorn dan in Knienenburg? (Indebuurt Enschede en
Indebuurt Apeldoorn)

En verder


An De Moor heeft de Lofprijs der Nederlandse taal 2017 gewonnen voor
haar inzet voor het Nederlands. De Sofprijs ging naar de Universiteit
Leiden. (Onze Taal)



Nieuwkomers stuiten bij inburgering soms op malafide taalbureaus.
(Trouw)



Doe mee aan het mini-onderzoek van Miet Ooms over hoe u een vlinder
noemt in uw regio of woonplaats. (Taalverhalen)

Met Valentijnsdag een geheime boodschap versturen? Onze Taal geeft



enkele tips. (Onze Taal)

Aanbod van Onze Taal

Kindertaalkalender: nu 50% korting
Verwijst de plaatsnaam Knikkerdorp naar
kinderspeelgoed? Waarom hebben mensen juist een
‘stok’ achter de deur nodig? En schrijf je nu
‘goochemerd’ of ‘googemerd’? Deze vragen komen
voorbij in de eerste dagen van de Kindertaalkalender
2018.
Hebt u nog geen exemplaar kunnen bestellen? Wees er
dan snel bij, want de kalender is bijna uitverkocht. De
laatste exemplaren van de Kindertaalkalender 2018
zijn bij Onze Taal te koop, voor de gereduceerde prijs
van € 7,50.

Bestel nu

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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Prima
Wat betekent het woord prima? Volgens het woordenboek is de betekenis in
het Nederlands zoiets als ‘uitmuntend’. Maar is ‘prima koffie’ wel echt
lekkerder dan ‘goede koffie’? Een paar taalliefhebbers vroegen het zich
onlangs af in een koffiebar. En hoe zit het eigenlijk met ‘lekkere koffie’? Het
online tijdschrift Neerlandistiek brengt verslag uit.

Lees meer

Overal Engels


Spreken Nederlanders wel zo goed Engels als ze zelf denken? (Viking
Blog)



Britten kunnen maar moeilijk wennen aan de typisch Nederlandse
directheid. (BNR)



Soms is de weerzin tegen anglicismen helemaal niet irrationeel.
Bijvoorbeeld als mensen over de ‘natie-staat’ beginnen. (Sargasso)

Nieuwe woorden


Het neologisme van de week: plogging. (INT)



Een misschien wel nóg opvallender woord: participizza. (Taalbank)

Onderzoek


Er is een nieuwe database met teksten uit de geschiedenis van de
Nederlandse taalkunde. (Neerlandistiek)



Zweedse taalgeleerden hebben een nieuwe taal ontdekt in Maleisië: het
Jedek. De taal telt slechts 280 sprekers en heeft geen woorden voor
privébezit. (VRT NWS)



Waar komt de uitdrukking ‘weten waar Abraham de mosterd haalt’
vandaan? (Historiek)

En verder


De West-Friese dialecten in Noord-Holland maken kans om door
Unesco verklaard te worden tot immaterieel erfgoed. (NH Nieuws)



In Nederland maakt een nieuw landelijk platform zich hard voor het
talenonderwijs. (Radboud Universiteit)



De Canadese premier Justin Trudeau oogst spot en hoon voor zijn
genderneutrale taalgebruik. (Die Welt)

Aanbod van Onze Taal

De nieuwe Onze Taal
Vrijdag 16 februari verschijnt het februari/maartnummer van Onze Taal. Het is een bijzondere
editie, die voor een groot deel in het teken staat
van ‘De taal van kleding’. Wat zeggen teksten op
shirts? Welke uitdrukkingen komen uit de
kledingindustrie? Hoe schrijf je over mode? En is
er een verband tussen taal- en kledingmode? Het
komt allemaal uitvoerig aan bod in dit nieuwe
nummer.
Daarnaast is er vanwege de aanstaande
Boekenweek een royaal interview met Griet Op de
Beeck, dit jaar de auteur van het Boekenweekgeschenk. En een stuk van Kees van Kooten over een opmerkelijke uitdrukking
uit zijn Haagse jeugd: Even dop! Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke
rubrieken en columns, waarin onder (veel) meer aandacht voor het woord

oliemannetje, katten-Nederlands en de namen van wifinetwerken.
Nog geen lid van Onze Taal? Word nú lid en ontvang het eerste jaar 10%
korting.

Word lid

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Taaltrainingen
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Uitschrijven

Nieuwsbrief voor taalliefhebbers

Webversie | Afmelden

1997 | 6 februari 2018

Taaltip: vergetelheid/vergetenheid
Kun je naast vergetelheid ook vergetenheid gebruiken?
Nee, alleen vergetelheid (‘het vergeten-zijn’) komt voor in de woordenboeken.
Dit woord wordt vooral gebruikt in uitdrukkingen als in vergetelheid raken en

aan de vergetelheid onttrekken.
Vergetelheid is afgeleid van het verouderde bijvoeglijk naamwoord vergetel
(‘vergeetachtig, vergeten hebbend, vergeting brengend’). Vergetel is weer een
afleiding van vergeten, waarbij het weinig voorkomende achtervoegsel -el is
gebruikt. Dit achtervoegsel komen we ook nog tegen in bijvoorbeeld kreupel
(afgeleid van kruipen) en wankel (verwant aan wenken en zwenken in de
betekenis ‘(heen en weer) bewegen’).

Meer taaladvies

Namen


Wie heeft er recht op de (merk)naam Kylie? Jenner of Minogue? (Het
Nieuwsblad)



Honderdduizenden Grieken de straat op: de naam ‘Macedonië’ is van
hén. (NRC)



De vrouwelijke wetenschapper Madhu wordt gedwongen een
achternaam te voeren. (Erasmus Magazine)

Onderzoek naar taal


Onderzoekers: de taal van de Statenvertaling was soms expres een
beetje ouderwets. (Reformatorisch Dagblad)



Hersensystemen die taal kunnen leren, zijn ouder dan de mens. (New
Scientist)



Nederland heeft dringend behoefte aan een taalbeleid, meent de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. (KNAW)

En verder


De campagne ‘Heerlijk Helder’ van de VRT en de Vlaamse overheid is
weer begonnen. (VRT)



De tafel van taal krijgt een nieuwe presentator: Thomas van Luyn. (RTL
Boulevard)

Aanbod van Onze Taal

Training zakelijk schrijven
Hebt u een functie waarin u veel teksten
schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten,
offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)?
Bent u benieuwd hoe u uw teksten effectiever
kunt maken en hoe u er meer structuur in
kunt aanbrengen? Volg dan een training

zakelijk schrijven bij Onze Taal. Er zijn nog
vijf plaatsen vrij voor de training van
donderdag 15 maart in Amsterdam.

Lees meer

Trainingskalender Onze Taal
MRT.

15

Training zakelijk schrijven
Amsterdam (1 dag)
In deze training wordt u zich bewust van de eisen die hedendaagse
lezers stellen aan teksten. Veel lezers zijn gehaast en lezen teksten
‘scannend’. Hoe kunt u daar bij het schrijven van een tekst rekening
mee houden? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap duidelijk
overkomt en u uw doel bereikt met uw tekst?
Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 29 mei in Amsterdam.

MRT.

Opfristraining taalregels

24

Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling,
grammatica en leestekens op.
Bekijk het filmpje over deze training.
Deze training wordt ook gegeven op donderdag 14 juni in
Amsterdam.

APR.

10

Complete training spelling
Amsterdam (1 dag)
In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of
los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters,
werkwoordspelling, enzovoort.
Bekijk het filmpje over deze training.

JUN.

05

Training praktische grammatica en leestekens
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en
leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat
passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik
van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort
centraal.
Bekijk het filmpje over deze training.

TAAL

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?
Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis
van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook

10

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen
graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende
training op maat te verzorgen.
Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk
schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk.
Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen.
Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de
Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25.

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Taaleis voor mensen in de bijstand
Van mensen in de bijstand wordt in Nederland verwacht dat ze het Nederlands
beheersen of moeite doen om hun taalvaardigheid te verbeteren. Toch is dat
bij een groot deel van de bijstandsgerechtigden niet het geval. Gemeenten
grijpen zelden in en staatssecretaris van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid
Tamara van Ark wil dat ze dat wel doen. (Onze Taal)

Weetjes


Onze Taal-columniste Ann De Craemer is voorzitter van de actie
Heerlijk Helder. (De Morgen)



ABN Amro gaat in de koffiehoeken van zijn grotere kantoren
‘gebaarista’s’ aan het werk zetten. (Misset Horeca)



Hij of zij? Hoe moet u reageren als een collega of vriend uit de kast
komt als transgender? (VRT NWS)



Kinderen die veel ‘fouten’ maken in texting-taal, zijn juist
taalvaardiger. (UU)

Opinie


Leonie Sinnema, na de tweede les van de Drenthecursus: “Het Drents,
hoe mooi ook, is geen taal.” (Dagblad van het Noorden)



Woorden zelf zijn schuldeloos, het is wat mensen met woorden doen,
vindt Aldith Hunkar. (TPO)



Een nieuwe partij eist een verplichte cursus Tilburgse taal en cultuur
voor de nieuwe wethouders. (Brabants Dagblad)



Jan Debackere signaleert ongemakkelijke toestanden die ontstaan als
Vlaamse kleuters woorden gebruiken die ze in De dokter Bea show
gehoord hebben. (De Morgen)

En verder


Een bakkerij uit Sint-Truiden zoekt een nieuwe naam voor haar
‘negerkoppen’. (VTM)



In Spanje zeg je ‘patata’ in plaats van ‘cheese’ bij het maken van een
foto. (Spanje Vandaag)



Zeg eens ‘hallo’ tegen een orka. (Scientias)

Aanbod van Onze Taal

Leestekens – dé interpunctiegids voor het Nederlands
Het boek voor iedereen die wil weten wanneer je welk leesteken
gebruikt.
• Wanneer gebruik je een komma?
• Komt de punt binnen de aanhalingstekens?
• Welke functies heeft een liggend streepje?
• Moet hier een dubbele punt of een (punt)komma?
• Hoe gebruik je symbolen zoals €, & en %?
Prijs € 15,-

Bestel nu

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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