
Meer taaladvies
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Hoe vaak is vaak?
En wat bedoelt een arts die het heeft over
‘een grote kans op genezing’? Is dat
zeventig procent? Of meer? Als er zoveel
verschillende interpretaties van kans -
woorden zijn, kunnen we kansen dan niet
beter altijd in getallen uitdrukken? Sanne
Willems, Casper Albers en Ionica Smeets
zochten het uit voor het decembernummer
van Onze Taal.
 
Het artikel is nu gratis te lezen op onze
website.
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Taaltip: almaar / alsmaar
Almaar en alsmaar betekenen allebei ‘steeds, voortdurend’. De woorden kunnen door elkaar
gebruikt worden. Over het subtiele stijlverschil tussen almaar en alsmaar dat sommigen voelen, is
meer te vinden op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Vanwege Squid Game stijgt de populariteit van het Koreaans wereldwijd. (The Guardian)

>> De provincie Fryslân wil meepraten over de nieuwe hoogleraar Fries in Groningen. (OOG Radio
En TV)

>> In Suriname is een Nationale Taalraad geïnstalleerd. (Waterkant)

>> De Nederlandse premier vloekte in de Tweede Kamer! (BD)

Werkse - werkze - werk ze!
Hoe wens je iemand een goede werkdag? Sommige mensen schrijven Werkse!, maar volgens
taalkundige Wouter van Wingerden is dat onjuist. In Werk ze! is wel degelijk het losse woordje ze te
herkennen. Hij beschrijft op zijn eigen blog hoe dit zit. En vraagt zijn lezers welke andere
werkwoorden er met zo’n ze samen kunnen gaan. Realiseer ze? Sneeuw ze?
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Naar het artikel

Cadeautip!

Wie zegt wat waar?
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op duidelijke kaarten, die
worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
 
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio. En natuurlijk een
leuk kerstcadeautje voor familieleden en
vrienden die een ander dialect spreken!
 

En verder
>> Cabaretier en leraar Kees van Amstel: houd Nederlands verplicht op school. (video – NPO
Radio1)

>> Discussie in de Duitse academie voor taal en dichtkunst over coronawoorden. (video – Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung)

>> Kunstmatige intelligentie maakt mogelijk een einde aan ondertitels. (Axios)

>> Opinie: ‘Gehandicapte is geen zelfstandig naamwoord’. (OneWorld)

>> Een vrouw uit India leert op 104-jarige leeftijd lezen en schrijven. (Metro)

>> Verboden woord in een Appingedamse kapsalon: corona. (RTV Noord)

>> Allyship is het Engelse woord van het jaar volgens Dictionary.com. (RMOToday)

>> Wellenbrecher is het Duitse woord van het jaar volgens het Gesellschaft für die deutsche
Sprache. (Augsburger Allgemeine)

>> Het Engelse woord chilly is (waarschijnlijk) het Japanse woord van het jaar volgens het
woordenboek Sanseido. (SoraNews24)

>> Schattenkanzler is het Oostenrijkse woord van het jaar. (Kurier)
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