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Taaltip: ‘Wij/We wensen u een gelukkig 2021’ 
 

  

Zowel wij als we is correct. Wij is de nadrukkelijke vorm, bijvoorbeeld in ‘Ook wij wensen u een 
gelukkig 2021.’ 
  
Als er geen nadruk nodig is, volstaat meestal de niet-benadrukte variant we, ook in zakelijke 
brieven of e-mails: ‘Zoals u van ons gewend bent, staan we ook dit jaar voor u klaar.’ 
  
Wij en we kunnen vaak goed afgewisseld worden. Bijvoorbeeld: ‘Natuurlijk staan wij ook dit jaar 
voor u klaar. We wensen u een gelukkig 2021.’ 
  

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalergernis 
 

  >> Het woord impact is heel populair. Is dat nu wel nodig? (De Telegraaf) 

  >> ‘Je staat nog op mute’ en ander vervelend jargon uit 2020. (NRC) 

 >> Een Amerikaanse politicus wil af van amen, omdat het niet genderneutraal zou zijn. In plaats 
daarvan zegt hij ‘Amen and a woman’. (Trouw) 

  

 

 

  

 

De beste wensen 
 

  

Namens alle columnisten spreekt Ronald 
Snijders in het nieuwe nummer van Onze 
Taal de beste wensen uit.  

Wat zijn eigenlijk de beste wensen? 
Hij legt het uit in zijn column, die nu ook 
op de website van Onze Taal staat. 

 

 

 

 
Naar de column 
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 Talen leren 
 

  >> Kritische noten bij de polemiek in Frankrijk over het onderwijs Arabisch. (France culture) 

 >> De kans wordt steeds groter dat Franstaligen in België het Nederlands verruilen voor het Duits. 

(De Standaard) 

  

>> Nog nooit stortten de Britten zich zo massaal op de talenstudie als tijdens de lockdown. (The 

Guardian) 

  >> Een populaire in het Latijn twitterende priester is overleden aan corona. (de Volkskrant) 
  

  

 

Taalpolitiek 
 

  >> Dagblad Trouw stopt met zijn “rebelse spelling” en schrijft voortaan pannenkoek. (Trouw) 

  >> Hoe komen Fransen toch aan hun afkeer van taalvariatie? (France culture) 

 >> Het Gaelisch staat in Schotland op instorten. (IrishCentral) 
  

 

 

  

 

Iets taligs op uw 

gezicht? 
 

  

Of u ze nu mondkapjes of mondmaskers 

noemt, we zitten er voorlopig nog wel even 

aan vast. En daarom mag er best meer taal 

aan te pas komen – vonden we bij Onze 

Taal tenminste. 

 

Vandaar deze ‘talige’ kapjes/maskers: de 

stoplap en het voorzetsel! Ze zijn te 

bestellen in onze webwinkel. (U vindt daar 

ook informatie over de eigenschappen en 

de werking ervan.) Leden van Onze Taal 

krijgen korting. 
 

 

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

 

 

Hoe klonk Johan de Witt? 
 

  

In het voorjaar van 2020 had historisch taalkundige Peter Alexander Kerkhof een hit op internet met 

een filmpje in het Oudnederlands. Nu komt hij met een nieuw filmpje, waarin hij laat horen hoe de 

zeventiende-eeuwse Hollander Johan de Witt zou kunnen hebben geklonken. Een artikel in het 

Leidsch Dagblad geeft achtergrondinformatie over het project. 

 
  

 

 
Naar de video 
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 Drielettertaal 
 

  

>> Dat voetballer Hans Vanaken zich onparlementair uitliet, komt volgens zijn advocaat misschien 

doordat er zoveel Nederlanders in de kleedkamer van Club Brugge zitten. (Het Nieuwsblad) 

 >> ‘Kutref’ roepen is niet normaal. (De Standaard) 

  >> Heleen Debruyne wil het ‘k*twoord’ niet meer horen. (Radio1) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Wie wordt de Sprachwahrer (‘Duitsetaalbeschermer’) van het jaar 2020? (Deutsche Sprachwelt) 

  >> Afscheid van de rubriek Woordhoek in NRC. (NRC) 

  >> Is straattaal nu een verrijking of verarming van onze taal? (NPO Radio 1 – De Nieuws BV) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Doe je aan yoga? Dan ben je aan het 

yogaën – met een trema. In een paar 

vervoegde vormen staat een dubbele a: 

‘zij yogaat’, ‘ik heb geyogaad’. 

Meer uitleg: www.onzetaal.nl/yogaen. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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