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Meer taaladvies

De nieuwe column
van Sylvia Witteman:
Harry Couverts
“De groenteboer prees zijn sperzieboontjes
aan als 'Harry Couverts', wat op zich wel
een vondst was, de bloemenman had
'ammerillussen' in de aanbieding en de
mevrouw van het loempiakraampje
verkocht 'rouwe loempia’s'.”
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Taaltip: tot nader order / tot nader orde
In de vaste combinatie tot nader order eindigt order op een r; het is dus niet tot nader orde.
Bijvoorbeeld: ‘Ze besloten het werk tot nader order neer te leggen.’

Meer over order en orde is te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Jongeren telefoneren niet graag meer. (de Gelderlander)

>> In Vlaanderen is ‘ma stobbe’ het kinderwoord van 2021, ‘bestie’ is het tienerwoord. (VRT Taal)

>> Zoom-gebruik in 2021: trends, cijfers en meestgebruikte zinnetjes. (Tech Pulse)

>> Voor het mooiste Drentse woord van het jaar kunt u kiezen tussen ‘gaorenklopper‘, ‘vernuvern‘,
‘boezig‘, ‘gloepends‘ en ‘kopstubber‘. (Meppeler Courant en Huus van de Taol)

>> Protestantse kerken passen een liedtekst aan vanwege het gebruik van het woord ‘neger’.
(MSN)

>> “Verwijder verzegelingsfilm plaats het wattenstaafje in de monsterbuis”: van de heerlijk
troebele bijsluiters bij corona-zelftests zou je spontaan lichte klachten gaan vertonen. Maar er is
hoop. (Plus online)
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Voor het decembernummer van Onze Taal
schreef Sylvia Witteman een column over
de linguïstische hindernissen die je kunt
ervaren op de markt. 
 
Kookt u ook ‘Harry Couverts’ deze
feestdagen? 
 

Naar de column

Cadeautip

Jaaroverzicht in nieuwe woorden
Een virus kan de toevloed van nieuwe woorden niet stoppen. Integendeel. Het Instituut voor de
Nederlandse taal selecteerde elke maand een woord en blikt terug op 2021 in twaalf nieuwe
woorden. (INT)
 
 

Invloed van het Engels op Nederlands
>> Onjuist spatiegebruik in het Nederlands zou te wijten zijn aan de invloed van het Engels. Klopt
dat wel? Nicoline van der Sijs dook in de geschiedenis. (Neerlandistiek)

>> In het Nederlands aan het Eurovisiesongfestival deelnemen? Dat werkt niet. Veel beter is een
Engelstalig liedje met een Italiaanse kreet erin. (Panorama)

>> En nog een vraag: schiet het hoger onderwijs zichzelf met ‘verengelsing’ in de voet? (de
Volkskrant)

 

En verder
>> De toeristische dienst van Zweden lanceert een campagne rond productnamen van Ikea die van
Zweedse plaatsnamen komen. (AD)

>> Een Engels interview met een linguïstisch antropoloog over kunsttalen zoals het Klingon en
Esperanto. (Knowable Magazine)

>> Diepgaande gesprekken voeren met mensen die je niet kent, gaat beter dan verwacht. (Engels
artikel – PsyPost)
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schiet-het-hoger-onderwijs-zichzelf-met-verengelsing-in-de-voet~b300c944/?referrer=https://
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https://knowablemagazine.org/article/society/2021/what-invented-languages-can-teach-us?utm_campaign=K_newsletter_2021-12-12&fbclid=IwAR0qdqkez116NJxgKXn8Sh696cQnDxGBg_mmpESGl1ax62zXWMeOY-bwKEM
https://www.psypost.org/2021/12/new-psychology-research-finds-deep-conversations-with-strangers-tend-to-go-better-than-people-expect-62230
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Geef 365 dagen aan
taalplezier cadeau!
Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van een
origineel kerstcadeau.
 
Elke weekdag van de scheurkalender heeft
een eigen thema, zoals 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

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Akkoord, er is (bijna) een regeerakkoord

in Den Haag, maar het is nog niet door

iedereen geaccordeerd. Hoe zit dat met

‘akkoord’ en ‘accorderen’: vanwaar dat

spellingverschil? Op onze website leggen

we het uit.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

 

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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