
Lees meer

 Help Onze Taal hét
woord van 2021 te
vinden
Coronacheck, boosterprik, digitoop,
ontcancelen, thuiswerksamenleving — het
zijn allemaal woorden die dit jaar
kenmerken. Maar als we binnenkort het
Onze Taal-woord-van-het-jaar gaan
kiezen, welk woord mag er dan niet in de
lijst ontbreken? U kunt nu woorden
nomineren.

Woorden nomineren

Naar de video
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Woordpost: persistent
Onderzoekers hebben aangetoond dat ons verlangen naar een positief zelfbeeld leidt tot
persistente veranderingen van ons geheugen. Is dat erg, een persistente verandering? Lees meer
over de betekenis van persistent op de website van Onze Taal. 

Woorden
>> Bal gehakt. (Trouw)

>> Brorona. (INT)

>> Slakkenkabinet. (Taalbank)

Kunnen Duitsers en Zweden Afrikaans verstaan?
Het is een klein subgenre op YouTube: video’s waarin sprekers van verwante talen moeten raden
wat er in een bepaalde taal gezegd wordt. Deze keer: kunnen Duitsers en Zweden Afrikaans
verstaan? Wat maken zij bijvoorbeeld van de zin ‘My swaer help my om die swaar kas op te tel’?

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/amalgaam
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/TYz3hdrXIjCYuKRrTqh-_NzbuINk647_rSHgClIOhTkDbIjXNxfqelOfTYcjnheB/JvuSq6sjBnk9tiX
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/TYz3hdrXIjCYuKRrTqh-_NzbuINk647_rSHgClIOhTkDbIjXNxfqelOfTYcjnheB/JvuSq6sjBnk9tiX
https://www.youtube.com/watch?v=ZPgufM3Phqc
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/persistent
https://www.trouw.nl/cultuur-media/hoe-werd-bal-gehakt-een-populair-scheldwoord~b990f802/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/brorona/
https://www.taalbank.nl/2021/11/22/slakkenkabinet/


 Laatste kans voor
studenten om een
gesponsord
lidmaatschap aan te
vragen
Om meer jonge mensen enthousiast te
maken voor het Nederlands, zijn wij
afgelopen zomer een actie gestart waarbij
eerstejaarsstudenten en bovenbouw-
scholieren een gratis Onze Taal-
lidmaatschap konden aanvragen,
gesponsord door trouwe leden.
 
De actie werd een groot succes! Inmiddels
zijn ruim 250 studenten verblijd met een
gratis lidmaatschap. Er kunnen nog steeds
studenten worden gesponsord. Zij kunnen
zich nog tot en met 30 november
opgeven!

Een gesponsord lidmaatschap
aanvragen

Boek

Waarom een
zeemeermin geen
zeemeerman heet
September, alfabet, groenteburger ...
zulke gewone woorden dat je je niet snel
afvraagt waar ze vandaan komen. Als je
dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel

Nieuws
>> Toyota verandert de naam van zijn nieuwe sportauto (GR 86) om die beter vindbaar te maken
op internet. (Autoreview)

>> Stef Wauters wint de Wablieft-prijs 2021. (Wablieft)

>> In landen waar Duits gesproken wordt, zijn relatief weinig mensen gevaccineerd. Toeval?
(Merkur)

 

En verder
>> Amerikanen met een ‘etnische’ naam veranderen die soms in Mary, James of Jennifer om beter
aan werk te komen. Wat zijn daarvan de gevolgen? (Teen Vogue)

>> Een arrestant schrijft een gedicht voor een politieagente op de celmuur. (Den Haag FM)

>> Wat het Australische woord van het jaar ook wordt, waarschijnlijk heeft het weer met corona te
maken. (The Guardian)

>> Achterhoeks bekt lekker en zingt fijn. (Omroep Gelderland)

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/cZm1Ph0dUX8k3zevCEJ2T3-Q94qJ-fC91LdrNCw7L0nVMY0jZaWjlluHo3vABSfw/EpqaukuU4DAWPAf
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://www.autoreview.nl/nieuws/autonieuws/id/31248/toyota-buigt-voor-de-macht-van-google-verandert-naam-gr-86-om-slechte-vindbaarheid
https://www.wablieft.be/nl/krant/interview/stef-wauters-wint-de-wablieft-prijs-2021
https://www.merkur.de/politik/corona-deutschland-sprache-impfquote-vergleich-laender-ergebnis-grafik-91131060.html
https://www.teenvogue.com/story/changing-name-to-get-job
https://denhaagfm.nl/2021/11/23/arrestant-schrijft-liefdesgedicht-op-celdeur-voor-jou-pleeg-ik-een-moord/
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/nov/22/menty-b-strollout-or-brain-tickler-covid-gloom-expected-to-influence-macquarie-dictionarys-word-of-the-year
https://www.gld.nl/nieuws/7458470/achterhoeks-is-een-fantastische-taal-het-bekt-lekker-en-het-zingt-fijn


 
 
(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk:
Josje van Koppen)

bijzonder verhaal over te vertellen is.
Bijvoorbeeld over de zeemeermin die
eigenlijk ooit een zeemeerman was.
 
Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van
Onze Taal, met bijzondere verhalen over
vijftig doodgewone woorden, zoals
slachtoffer, drop, kiwi en pyjama. Leuk en
leerzaam (ook voor volwassenen!). 
 
Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van
Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.

Naar de webwinkel 

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor

taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

 

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

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/

