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Taaltip: op z’n mooist / hun mooist
Op z’n en op hun zijn allebei te gebruiken in zinnen als deze: ‘De rode chrysanten zijn nu op z’n
mooist / op hun mooist.’ Bij verwijzing naar personen is alleen op hun mogelijk: ‘De feestgangers
waren die avond op hun mooist.’
In welke combinaties z’n en hun door elkaar gebruikt kunnen worden, is te lezen op de website van
Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Van delta- naar omikronvariant: slaan we een aantal Griekse letters over? (VRT)
>> Geen slechte reclame voor het bedrijf Omicron uit Geetbets. (VRT)
>> Omicron is ook een cryptomunt, die afgelopen weekend in waarde is vertienvoudigd. (Het
Laatste Nieuws)
>> Het ‘onregelmatig online magazine’ Veldgewas – van Veldeke Limburg – gaat na enig
organisatorisch ongemak weer door. (Limburger)
>> Hoe werkt ondertiteling? (Doof)

Gesprek over het
alleroudste
Nederlands
Hoe klonk het alleroudste Nederlands? En
hoe reconstrueer je de uitspraak van talen
die al eeuwen niet meer gesproken
worden? Taalwetenschapper PeterAlexander Kerkhof neemt u mee op een
taalkundige speurtocht. Luister naar de
zevende aflevering van de podcast Over
taal gesproken.

Naar de podcast

Woorden van het jaar
>> Woord van het jaar bij de woordenboeken van Merriam-Webster: vaccine. (Euronews)
>> Woord van het jaar bij Collins: NFT. (Mashable Benelux)
>> Duitstalig artikel over een halve eeuw ‘Woord van het jaar’. (Nordbayern)
>> Engelstalig artikel over de manier waarop woordenboekmakers het woord van het jaar bepalen.
(Inews)
>> U kunt nog woorden insturen voor de Onze Taal-woord-van-het-jaar-verkiezing! (Onze Taal)

En verder
>> Ook verschenen: het nieuwe nummer van Over Taal, online te lezen. (Over Taal)
>> Het levensverhaal van taalwetenschapster Anke van Reenen. (Trouw)
>> Amusant Franstalig artikel over culinaire taal met een tip voor liefhebbers van discussies zoals
‘patat of friet’. De landkaart geeft u een visueel idee van het aantal frituren per regio en uitleg over
de gebruikte benamingen voor ‘frituur’ in de Franstalige wereld. (Marianne)
>> Een mouw zet gesproken of geschreven woorden om in trillingen. (RTL Nieuws)
>> Wim Daniëls en Miet Ooms selecteren de mooiste familietaal. Inzendingen kunnen vóór 3
december gestuurd worden naar info@alfabetuitgevers.nl. (Tekstblad)

Cadeautip!

Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u (of een familielid / vriend) aan bij
de grootste vereniging van taalliefhebbers
in het Nederlandse taalgebied en ontvang
10x per jaar het tijdschrift Onze Taal.
U kunt tot 13 december een lidmaatschap
afsluiten met 15% korting. Deze korting
geldt voor al onze lidmaatschappen, dus
ook als u een abonnement cadeau geeft!
Het cadeau-abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal. Om
tijdens de feestdagen direct iets te kunnen
overhandigen, kunt u de Onze Taalcadeaubon downloaden.

Lid worden
Abonnement cadeau geven

?

Taalvraag?

#poll

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

De variant van het coronavirus die in
Zuidelijk Afrika opdook, wordt ook weer

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

met een Griekse letter aangeduid. Hoe
zou je de naam van die letter het liefst
in het Nederlands schrijven?

Volg Onze Taal op
Twitter om het samen over
taal te hebben!

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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