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Taaltip: zwoer / zwoor / zweerde
Zowel ‘Ze zwoeren elkaar trouw’ als ‘Ze zweerden elkaar trouw’ is goed. In de betekenis ‘plechtig
beloven’ heeft zweren van oudsher twee verleden tijden: het sterke zwoer(en) en het zwakke
zweerde(n). Als zweren ‘etteren’ betekent (van een wond bijvoorbeeld), zijn zwoor/zworen en
zweerde(n) goed: ‘De wonden zworen/zweerden gelukkig niet.’
Doe de zwoer-zwoor-test of lees meer over bezweren, samenzweren en afzweren op de website van
Onze Taal.

Meer taaladvies

Avondklokvertier
>> Nieuw: een uitdrukkingenquiz en een dicteequiz, om samen met anderen te doen of
bijvoorbeeld in de klas te gebruiken. (Onze Taal)
>> Weggehaald: ‘Niet schreeuwen maar ratel gebruiken’. (NOS)
>> De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt neutrale namen voor nieuwe virusvarianten. (De
Standaard)
>> ‘Spertijd’ was ooit de naam van de uren waarin een hoger stroomtarief gold. (Trouw)
>> Het woord ‘heksenjacht’ is springlevend. (INT)
>> Geschiedenis van de Amerikaanse spellingwedstrijd Spelling Bee. (Book Riot)
>> Is ‘wappie’ een goed woord voor relschoppers tegen de avondklok? (INT)

Amanda Gorman
>> De NOS besloot het gedicht van Amanda Gorman bij de inauguratie van Joe Biden niet te
ondertitelen, want “in een vertaling gaat de poëzie verloren”. (de Volkskrant)

>> Dankzij een liedje leerde Gorman de letter ‘r’ goed uitspreken. (CNN)
>> Schrijfdocent Roy Peter Clark beschouwt het taalgebruik bij de inauguratie. (Poynter)

Taalnieuws
>> Er wordt heel wat aan de wilgen gehangen: een harp, een prikstok en zelfs een iconische
gleufhoed. (Neerlandistiek)
>> Friezen winnen van andere Nederlanders bij een wedstrijd om zo veel mogelijk zinnen in te
spreken voor spraakherkenningssoftware. (Tweakers)
>> Nieuwe stap in de bob-campagne: dronken chauffeurs krijgen een sleutelhanger met namen
van verongelukte kinderen. (VRT)
>> Een nieuwe aflevering van Taalpos: Zuid-Afrikaans taalnieuws per ‘e-pos’. (Teksredaksie)

Opbergmappen
Onze Taal
Gebeurt het u ook weleens dat u oude
nummers van Onze Taal niet kunt
terugvinden, omdat u niet meer weet waar
ze gebleven zijn? Zou u ze het liefst per
jaargang bij elkaar hebben?
Er zijn speciale opbergmappen te bestellen
in de webwinkel van Onze Taal. In elke
map passen twee jaargangen van het
tijdschrift. Prijs per map: € 18,–.

Bestel via de webwinkel

En verder
>> Het gebruik van ‘mongool’ door Max Verstappen wordt aangehaald om woordenboekmakers
ertoe aan te zetten de pejoratieve betekenis van dat woord te verwijderen. (Het Nieuwsblad)
>> Inheemse talen in de Verenigde Staten krijgen het in coronatijden hard te verduren. Daarom
worden sprekers van die talen versneld ingeënt. (New York Times en KTUL)
>> Jean Graton is overleden, de bedenker van onomatopeeën – vroaaaaah, vroom, roaaaar – in de
Michel Vaillant-stripverhalen over autosport. (Het Parool)

Vacature
bij Onze Taal
Er is bij Onze Taal een vacature voor een
medewerker communicatie en marketing
(voor 20 uur per week).
Gezocht: een creatieve en zelfstandig
werkende collega die een belangrijke
bijdrage gaat leveren aan met name de
online uitingen van Onze Taal.
Kijk voor meer informatie op de website.
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Volg Onze Taal op de
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Onze Taal op Instagram:
altijd leuk en leerzaam!

Over Taalpost
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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