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Taaltip: onderin de kast / onder in de kast
‘Onder in de grote kast’ is met een spatie tussen onder en in: ‘Ik zet het gourmetstel weer onder in
de grote kast.’ Als er geen zelfstandig naamwoord volgt op onderin, is het één woord: ‘De schoenen
staan helemaal onderin.’

Hetzelfde onderscheid geldt bij boven( )in. Overigens kun je ‘De kerstversiering ligt alweer boven in
de kast’ op twee manieren opvatten. Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Een bericht van de gemeente Utrecht is volgens Japke-d. Bouma de meest onbegrijpelijke tekst
van 2021. (de Gelderlander)

>> Hoe lang mag je in een gesprek over jezelf praten? Sta stil bij de stoplichtregel. (INT)

>> Meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra krijgt de Machiavelliprijs. (RTL Nieuws)

>> Duitse acteur uit de serie ‘Undercover’ spreekt geen woord Nederlands, maar speelt toch
Nederlandssprekend personage. (Moviemeter)

>> Het Iers is nu een officiële werktaal in de Europese Unie. (Irish Central)

>> Persconferenties over corona: welke manieren zijn er om ze anders, eenvoudiger en visueler te
maken? (NOS)

Internationale opinies over taal
>> Over het imperialisme van moedertalen: geboren worden in een taal geeft je er levenslang
recht op. (MO*)

>> De Canadian Oxford Dictionary is sinds 2004 niet meer geactualiseerd. Bij sommigen heerst
daar onvrede over, maar plannen voor een nieuwe editie zijn er niet. (CBC)

>> We gebruiken allemaal taal die anderen kan schaden. (BBC)

>> Voor veel Joden is het Hebreeuws geen tweede maar een vreemde taal geworden. (The
Jerusalem Post)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/achterin-achter-in
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https://nos.nl/artikel/2411623-twee-jaar-coronapersconferenties-kan-dat-niet-anders
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 Wappie is Woord
van het Jaar 2021
bij Onze Taal
Wappie is door de leden van Onze Taal
gekozen tot het ‘Onze Taal-woord van
2021’.
 
Een wappie is ‘een persoon die een andere
kijk op de feiten heeft, bijvoorbeeld als
het gaat om het pandemiebeleid, en die
daarom soms raar wordt gevonden’.
Wappie wordt ook gebruikt als
geuzennaam. Volgens de leden van Onze
Taal karakteriseert dit woord het jaar 2021
het best: het is een afspiegeling van het in
onze levens ingrijpende coronabeleid, en
de kritiek daarop.

Verder lezen

Lees meer

Nog meer woorden van het voorbije jaar
>> Allyship. (Dictionary.com)

>> Care. (University of Hawaii)

>> Ultracrépidarianisme. (RTBF en De Standaard)

>> Boosteren. (Luxemburger Wort)

 

Bedankt voor uw donatie!
We waren enorm verrast door alle eindejaarsdonaties die u hebt gedaan. Dankzij u kunnen we 
taaladvies en taalnieuws blijven verspreiden.
 
Hebt u nog geen donatie gedaan en zou u dat nog graag willen doen? Klik dan hier om Onze Taal te
steunen.

En verder
>> Brief van de week: Nederlandse schaatsers die in het Engels starten - gekker moet het niet
worden. (De Telegraaf)

>> Zes termen die in 2021 gecensureerd werden op het Chinese internet. (Business AM)

>> Voor de achttiende keer werd de Driekoningenmis in het Brussels opgedragen. (Bruzz)
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https://www.rtbf.be/info/societe/detail_nouveau-mot-de-l-annee-2021-ultracrepidarianisme-n-ouvrez-pas-le-dictionnaire?id=10905792
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211229_97886247?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/booster-choisi-comme-mot-de-l-annee-2021-61c99bb7de135b9236d69915
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1591948811/onze-taal-miskend
https://businessam.be/6-opmerkelijke-termen-gecensureerde-internet/
https://www.bruzz.be/samenleving/jette-viert-draa-kuininge-sint-pieterskerk-2022-01-02
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Advertentie

Grote geschiedenis
van de Nederlandse
taal
In de Grote geschiedenis van de
Nederlandse taal beschrijft Jelle Stegeman
de ontwikkeling van onze taal tegen de
achtergrond van de historische en
maatschappelijke vernieuwingen in de
Lage Landen en de voormalige koloniën.
Hij stelt de nieuwste inzichten in de
geschiedschrijving van de Nederlandse
taal en taalcultuur ter discussie.

Citaten uit de meest uiteenlopende
teksten illustreren het taalgebruik door de
tijd heen. Zo vormt deze tweedelige
publicatie een gedegen én spannende
biografie van het Nederlands.

Het boek is te bestellen bij uw boekhandel
of in de Onze Taal-webwinkel. Prijs voor
de set van 2 delen: € 79,00.
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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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