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Woordpost: omineus
In de Volkskrant staat Olaf Tempelman stil bij digitale dokters van wie je niet weet of ze wel echt
dokters zijn, maar die wel waarschuwen voor omineuze effecten van vaccins. Wat omineus
betekent en waar het vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Apsjaar. (INT)
>> Knipperlichtvrouw. (Taalbank)
>> Hybride oorlog. (Team Taaladvies)
>> Kebapci. (RTL Nieuws)
>> Universiteit. (video – Akademia Spens)

De nieuwe Onze Taal
blikt terug
In het decembernummer van Onze Taal:
een overzicht van 2021 in de
taalwetenschap, nog eenmaal een mooie
terugblik op het oeuvre van K. Schippers,
een dupliek over taalverloedering, de
uitslag van de prijsvraag ‘duidelijke taal’
(met de winnende tekst!), meningen van
taalgebruikers over het taaljaar 2021 en
een zeer precies antwoord op de vraag hoe
vaak ‘vaak’ is.

Naar de inhoudsopgave

Omikron letterlijk
De naam van de Griekse letter ‘omikron’ betekent letterlijk ‘kleine o’. (De ‘omega’ is de ‘grote o’.)
Wist u dat er ook een uitdrukking is die teruggaat op een ‘kleine o’? Nee, we nemen u niet ‘in het
ootje’.

In het ootje

Taalnieuws
>> In een richtlijn van de Europese Commissie over inclusieve communicatie werd EU-personeel
onder meer aangeraden het woord ‘Kerstmis’ niet meer te gebruiken. Er kwamen veel reacties,
onder meer van het Vaticaan. Intussen is de richtlijn ingetrokken. (Kerknet)
>> Tien kandidaten dingen mee naar een bekroning als slechtste slogan van 2021. U kunt uw stem
uitbrengen tot maandag 6 december 12.00 uur. (Sloganverkiezing)
>> Tekst intikken op een smartphone zou sneller moeten gaan dankzij de woordsuggesties. Toch
lukt dat maar bij een beperkt aantal mensen: zij volgen de juiste strategie. (De Standaard)

Bedenk de nieuwe taalregel 2021
Vorig jaar werden er helaas geen nieuwe taalregels gecreëerd. Maar “een pandemie mag natuurlijk
geen reden zijn om de Nederlandse taal te laten ondergaan in bandeloosheid”. Daarom herrijst de
(satirische) wedstrijd ‘Bedenk de nieuwe taalregel’ – editie 2021. Inzendingen zijn welkom tot
maandag 6 december 18.00 uur.

Naar de wedstrijd

Cadeautip!

Taalkalender 2022
Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Klik hier om alvast een voorproefje te
krijgen.
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

Gezocht: jongeren die iets willen vertellen over
woordenboeken
In 2022 verschijnt er een jubileumeditie van de Dikke Van Dale. De redactie van Onze Taal vraagt
zich onder meer af hoe de jongere generatie daarover denkt. Is zo’n dik pak papier een
klimaatzonde of zie je er wel het nut van in? Leer je op de middelbare school omgaan met
woordenboeken? En zijn er voordelen van papier boven digitaal en van een woordenboek boven een
Google-actie?
Wil je als scholier of student meewerken aan dit artikel? Mail dan info@jorienmarcus.nl. De schrijver
van het artikel neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een telefonisch
interview. Je krijgt je tekst vooraf te lezen.

Meedenken

En verder
>> Is het Duits als wetenschapstaal bedreigd? (artikel in het Duits – Alumniportal)
>> Vroegerhaddenzenieteensinterpunctiesterkernogzededennieteensspaties: podcast over
interpunctie. (Themafeest)
>> De herinterpretatie van vreemde woorden laat merkwaardige sporen na. Daarom wordt
voortaan op 2 december de ‘Dag van de Volksetymologie’ gevierd. (Doetietsmettaal)

Advertentie

Aangenaam! Meneer
Van Dale
Ken je 'm al? De podcast, Meneer Van
Dale. En die praat graag, het liefst met
taalfanaten, die antwoord geven op al je

vragen over taal. In de afleveringen wordt
ingegaan op de herkomst van namen, de
uitspraak van woorden, de magie van
taalpuzzels, talen in het voortgezet
onderwijs en nog veel meer. In elke
aflevering staat een vraag centraal, zoals:
Hoe kun je het best woordjes leren?
Waarom heten we zoals we heten?
Wat zijn de vijf ergste taalfouten en
waarom vinden we die zo erg?
Volg Meneer Van Dale via Spotify, Apple
Podcasts of een van de vele andere
podcastapps.

Spotify

?

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 Facebook
voor taalweetjes, -tips en nieuwtjes!

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

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Tijdschrift

Gegevens wijzigen

Webwinkel

Afmelden

