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Taaltip: ‘de/De Volkskrant verscheen ...’
Juist is: ‘De Volkskrant verscheen voor het eerst in 1919.’
Sommige namen beginnen met een kleine letter; de Volkskrant is daar een voorbeeld van. Als zo’n
naam aan het begin van een zin staat, komt er wél een hoofdletter.
Nog enkele voorbeelden:

•
•

IPad-scholen werden rond 2014 populair. (De eigennaam iPad heeft geen beginhoofdletter.)
Bol.com is een van de bekendste webwinkels. (De eigennaam bol.com heeft geen
hoofdletter.)

Meer informatie staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> In de Amerikaanse stad Santa Fe (New Mexico) mogen priesters nog maar vijf minuten preken.
(Kerknet)
>> De Dag van de Grunneger toal vindt dit jaar online plaats. (Dagblad van het Noorden)
>> De generatie Z zet er niet graag een punt achter. (Evening Standard en VRT Radio 1)
>> Onze stem wordt ook steeds meer een technologisch hulpmiddel. (ABC)

Liesbeth Koenen
(1958-2020)
Een week geleden overleed op 62-jarige
leeftijd publicist en wetenschapsjournalist
Liesbeth Koenen, gespecialiseerd in taal
en taalkunde.
Enkele collega’s en mensen die nauw met
haar hebben samengewerkt, schreven een
in memoriam:

•
•
•
•

De schoonheid van de vorm:
gedachten aan Liesbeth Koenen.
(Hans Bennis, Neerlandistiek)
Een sprankelende
taalbewonderaar. (Marc van
Oostendorp, NRC)
Liesbeth Koenen was een dame
met een natuurlijke allure.
(Theodor Holman, Het Parool)
De verzameling syntactische
grappen van Liesbeth Koenen.
(Peter-Arno Coppen, Trouw)

Zomerschool Groot
Dictee: slotquiz
In de laatste quiz van de Zomerschool
Groot Dictee van De Taalstaat en Onze
Taal komen alle spellingonderwerpen van
de afgelopen acht weken aan bod.
De quiz is twee keer zo lang als normaal
(twintig vragen in plaats van tien) en er
worden vier in plaats van twee
deelnemers geselecteerd om mee te doen
aan het echte Groot Dictee in november.

Doe de quiz

Filmpjes

.

(Foto: Marc van Oostendorp)

>> Nieuwe Rotterdamse studenten leren de plaatselijke taal kennen. (Erasmus Magazine)
>> Bizarre theorie: sprak Hitler Nederlands? (De Telegraaf)
>> Dien (80) wint een wedstrijd in het Rockanees dialect. (Rijnmond)

Ook dit nog
>> Bijna alle artikelen van de Schotse Wikipedia-versie zijn geschreven door een Amerikaan die het
Schots niet beheerst. (Reddit)
>> Zes woorden welke je beter kunt schrappen. (Frankwatching)
>> Ludieke flitstweets van de Antwerpse politie. (ATV)
>> Het werkwoord beseffen wil wederkerend worden. (De Speld)

?

Taalvraag?

Wat is de juiste spelling (en waarom):
litteken of lidteken? En wat is het

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

verband met lichaam en likdoorn?
Je leest het op www.onzetaal.nl/litteken.
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Woordpost: wadi
Deventer is bezig een wadi aan te leggen. Wat is een wadi? Daarover is meer te lezen op de
website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Nieuw woord voor ‘de band die ontstaat als twee onbekenden naar elkaar omkijken’:
warmhartigheid. (Onze Taal)
>> Alles over de gaai. (Jan Stroop)
>> De herkomst van escaleren. (Doetietsmettaal)

Taalnieuws
>> Nieuw: drietalige website Limburgse Academie. (Limburgs)
>> Zigeunersaus van Knorr heet nu ‘Paprikasaus op Hongaarse wijze’. (de Volkskrant)
>> Wereldrecord: 56 woorden achterstevoren spellen in één minuut. (Hindustan Times)
>> Duizenden Chinezen boden op geluksnummer 88888, dat ook ‘welvaart’ betekent. (Knack)
>> Vier naties met een naam die verwijst naar een plek (ver) buiten de landsgrenzen. (Quest)

Quizje
Hoe goed bent u thuis in de regels voor
verkleinwoorden? Tijd voor het niet zo
eenvoudige verkleinwoordenquizje van de
Zomerschool Groot Dictee.

Doe de quiz

Nadenkertjes
>> Zes redenen waarom ‘eh’ zeggen nuttig kan zijn. (Nu.nl)
>> ‘Gereserveerd voor uw veiligheid’: mag je wel of niet gaan zitten bij zo’n bordje?
(Neerlandistiek)
>> Wanneer is het sommige en wanneer sommigen, waarom is het eigenlijk soms sommigen en
wat als sommigen over sommige(n) in de clinch gaan? (Trouw, Trouw en Neerlandistiek)

Dialect
>> Nieuw: lexicon van het Hoegaards. (Het Laatste Nieuws)
>> Café heeft coronaregels in het Opwijks. (Goeiedag)
>> Antwerps: ‘Ik versta daar geen knijt van.’ (Gazet van Antwerpen)

Advertentie

Taalboekenpakket
Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op
maat, maar stelt ook boeken samen: over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!
Meer informatie in de webwinkel.

Naar de webwinkel

?

Taalvraag?

In ‘Ik ben op zoek naar een
baan/vakantiehuisje/roofdier’ is op zoek

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

in twee woorden. Alleen als het een
werkwoordsvorm is, is opzoek één

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

woord: ‘Wil je dat ik dat boek even voor
je opzoek?’. Meer uitleg:
https://onzetaal.nl/taaladvies/opzoekop-zoek/.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws
en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn
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Taaltip: een warme(,) zonnige dag
In een warme, zonnige dag kan het best een komma staan. Daarmee wordt duidelijk dat de
woorden warme en zonnige elk afzonderlijk iets zeggen over dag. Ze zouden ook in omgekeerde
volgorde kunnen staan: een zonnige, warme dag.
Vergelijkbaar zijn een zware, vermoeiende dag en een leuke, uitdagende baan.
In bijvoorbeeld de jaarlijkse open dag staat geen komma. Jaarlijkse zegt hier namelijk iets over
open dag als geheel. Jaarlijkse en open kunnen dus niet verwisseld worden. Andere voorbeelden: de
eerste zomerse dag, een echte hoge piet.
Meer uitleg staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Nieuw: identiteitsfraude met opgenomen stem. (Politie)
>> Canadese brouwerij verontschuldigt zich voor schaamhaarbier. (AD)
>> NASA gebruikt geen discriminerende namen meer voor hemelobjecten. (Nu.nl)
>> Belgische bank vertaalt app naar het Antwerps, Sint-Truidens en West-Vlaams. (Het Laatste
Nieuws)

Dierenrubriek
>> Opvallende vertaling van ‘kip zonder kop’ door gebarentolk Corline Koolhof. (AD)
>> Over de hopeloosheid van de hennen en de hunnen. (VRT Taal)

>> Honden kunnen niet praten en toch reageert hun brein op uitgesproken woorden. Dat duidt erop
dat de menselijke taal diepe evolutionaire wortels heeft. (National Geographic)

C of k
Ziedaar de zevende quiz van de
Zomerschool Groot Dictee!
Bent u te foppen met c’s en k’s? Doe de ‘c
of k’-quiz!

Doe de quiz

Engels
>> Bedenkingen bij het Engels als wereldwijde onderwijstaal. (The Conversation)
>> Is Engels echt zo gemakkelijk om te schrijven? Doe de spellingquiz. (Yahoo! News)
>> Uitbundige reclame voor een openbare bibliotheek: Curbside Larry in actie. (Harris County
Public Library en Texas Monthly)

Tot slot
>> Er worden oortjes ontwikkeld die technologie bevatten waardoor je snel talen zou kunnen leren.
(Mail Online)
>> De tv-presentator Sean Hannity verwijdert een Latijns motto van de cover van zijn boek omdat
het geen steek houdt. (The Guardian)
>> Vroeger had het woord leuk een heel andere betekenis. (NPO Radio 1)

Lid worden van Onze
Taal: nu met gratis
boekje vol taalkronkels!
Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u
tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal.
Ook krijgt u korting op bijeenkomsten en
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk
beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw
taalvragen.
Actie
Als u vóór 17 augustus lid wordt (*) via onze
webwinkel, krijgt u het boek Een topjaar voor
eikels, boordevol grappige taalkronkels uit de
media, cadeau.

(*) Zie voor de voorwaarden de informatie in onze
webwinkel.

Word lid!

?

Taalvraag?
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Dankzij de oproep die we eerder deze week deden op
Facebook en Instagram, weten we hoe jullie zweten!

Onze Taal op Instagram:
altijd leuk en leerzaam!
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Woordpost: compassie
In verschillende recensies over de Zomergasten-uitzending met Nazmiye Oral valt het woord
compassie. Wat compassie nu eigenlijk is en waar het vandaan komt, is te lezen op de website van
Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
>> Soco, warmhartigheid en plotsbond strijden om woordenboekopname. (Onze Taal en Oranje
Fonds)
>> Vermiste matrozen schrijven in grote letters ‘SOS’ op het strand van een minuscuul eiland in de
Stille Oceaan en worden gered. (VRT NWS)
>> “Sie kanst hier nicht kämpfen”: Nijmeegse boswachter betrapt kamperend Duits gezin. (de
Gelderlander)

Gender en taal
>> Een op de vier lhbtq+-jongeren in de Verenigde Staten gebruikt genderneutrale
voornaamwoorden. (Holebi.info)
>> De Duitse stad Stuttgart voert ‘gendersensible Sprache’ in. (Stern)
>> Tips van Transgender Netwerk Nederland voor aanspreekvormen en termen om transgender
personen op de juiste manier te benoemen. (One World)

Zomerschool
Groot Dictee
De Zomerschool Groot Dictee 2020 van De
Taalstaat en Onze Taal bereidt u voor op
het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat
op 7 november plaatsvindt.
Tot eind augustus staat er elke week een
dicteequiz online. Elke zaterdag neemt
een taaladviseur van Onze Taal met Frits
Spits de instinkers door in de uitzending
van De Taalstaat (11.00-13.00 uur, NPO
Radio 1).
Deze week: hebt u een goed geheugen
voor woorden met een lange ij of juist een
korte ei? Doe de ‘ei of ij’-quiz!

Naar het overzicht van de
dicteequizzen

Onderwijs
>> De Taalunie Zomercursus Nederlands ziet er dit jaar helemaal anders uit. (TZN2020)
>> Een docent Nederlands blikt terug op een jaar amusante en interessante spellinglessen.
(Neerlandistiek)
>> Voor Vlaamse leerlingen uit het lager onderwijs is er vanaf 10 augustus een virtuele
zomerschool. (Het Laatste Nieuws)

De juiste letters
>> Een man moet van zijn vriendin aan zijn spelling sleutelen. Hij koopt een kraslot van het spel
‘Crossword’ en wint een fors bedrag. (UPI)
>> Vader worden is lastig: ‘Het zweet breekt me uit: heb ik zijn naam wel goed gespeld?’ (De
Telegraaf)
>> Het Rad van Fortuin is terug op de Vlaamse tv en heeft elke dag een andere letterzetter.
(Vlaams Kijken)

Kletsmaatjes
gezocht!
De stichting Het Begint met Taal
ondersteunt taalcoaches en helpt
nieuwkomers die Nederlands willen leren.
Voor het nieuwe project Kletsmaatjes
zoekt de stichting vrijwilligers die twintig
online gesprekjes willen voeren met een
nieuwkomer. Er staan veel nieuwkomers
op de wachtlijst en juist in de vakantietijd
zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig.
Als vrijwilliger kunt u uiteraard rekenen op
ondersteuning en coaching. Wilt u iets
betekenisvols doen met uw liefde voor het
Nederlands? Word dan Kletsmaatje!

Lees meer

Advertentie

Taalkalender 2021
Ook in 2021 is hij er: de Taalkalender van
Onze Taal! Een heel jaar lang kunt u weer
elke dag leren over, lachen om, spelen
met en u verbazen over taal in het
algemeen, en het Nederlands in het
bijzonder.
Afwisselend gaat het over uitdrukkingen
en spreekwoorden, nieuwe en vergeten
woorden, vertalen, taaltips en taalquizjes,
en dieren in de taal. En natuurlijk
ontbreken de taalkronkels niet!
De Taalkalender is nu al te bestellen
in de Onze Taal-webwinkel. Prijs: € 12,49
voor leden van Onze Taal, € 14,99 voor
niet-leden.

Naar de webwinkel van Onze
Taal

?

Taalvraag?

#taaltip
Het is ‘de verwachte hittegolf’ zonder n,

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

maar ‘de te verwachten hittegolf’ mét
een n. Hier leggen we uit hoe dat
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zit: https://onzetaal.nl/verwacht.

Onze Taal op Twitter:
taaltips, taalnieuws en
taalkronkels

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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