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Breng uw stem uit

Op zoek naar
taalschaamte
Hebt u zich weleens geschaamd voor uw
taalgebruik? Bijvoorbeeld omdat u per
ongeluk ‘hun’ als onderwerp gebruikte, uw
‘g’ te hard was of juist te zacht, of u de
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Taaltip: nul boek /nul boeken
Na het telwoord nul komt een meervoudig zelfstandig naamwoord: ‘Nul punten uit zes wedstrijden’,
‘Het is nul graden’, ‘Zij hebben nul boeken in huis!’ Nul lijkt daarmee dus op alle andere telwoorden,
behalve op één: ‘Hij had twee boeken’, ‘Daar zie je wel honderd boeken’, maar ‘Ik heb één boek.’

Hoe het bij breuken en decimalen zit, is te vinden op de website van Onze Taal. Daar gaat het ook
over nul fout en nul fouten.

Taalnieuws
>> Gisteren is Jong Neerlandistiek gestart, een website waar neerlandici (en neerlandici in spe)
blogs, filmpjes, podcasts en liedjes posten over dingen die hun opvallen in de Nederlandse taal- en
letterkunde. (Jong Neerlandistiek)

>> In welke taal je een moreel dilemma voorgelegd krijgt, heeft een effect op de beslissing die je
neemt. Ook accenten zouden invloed hebben. (Eos)

>> ‘Anaai naatsosi beeldooh alhaa dildoni nishnaajigo nahdikadgo. Diiltaah.’ De enige code uit de
Tweede Wereldoorlog die nooit werd gekraakt, kwam uit de mond van een eenheid van Navajo-
indianen. (Historia)

Stem op Over taal gesproken
Hebt u het voorbije jaar genoten van Over taal gesproken, dé podcast over het Nederlands, die
Onze Taal en het Instituut voor de Nederlandse taal samen verzorgen? Het Podcastnetwerk stelt de
Podcast Top 2021 samen en wil weten waar u graag naar luistert.
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naam van een bekende schrijver al jaren
verkeerd bleek uit te spreken? In uw taal
laat u horen wie u bent: waar u vandaan
komt of welke sociale achtergrond u hebt.
U weet dat het niet hoeft, maar toch
schaamt u zich op zo’n moment misschien
voor uw taal.

Voor een artikel in Onze Taal verzamelen
we zulke ervaringen. Wat zei u op dat
moment precies? Werd u door iemand
gecorrigeerd? Welke invloed heeft of had
taalschaamte op uw taalgebruik en op uw
leven?

Mail uw ervaringen naar Ronny Boogaart:
rju.boogaart@gmail.com.
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Advertentie

Grote geschiedenis
van de Nederlandse
taal
Nog in 1930 kondigden De Telegraaf en
de Nieuwe Rotterdamsche Courant de
ondergang van het Algemeen Beschaafd
Nederlands aan, toch communiceren
tegenwoordig meer dan 24 miljoen
mensen in het Nederlands. Hoe
ontwikkelde het Nederlands zich in de loop
der eeuwen tot de op twee na grootste
Germaanse taal? 

Wordle in verschillende varianten
De opmars van het woordspelletje Wordle is niet te stoppen. Hier zijn wat tips om het spel met
succes te spelen. Dat kan ook in de Nederlandse versie Woordle. Maar evengoed in het Duits, het
Frans, het Italiaans, het Latijn of het Grieks.

En er zijn nog meer klonen van Wordle. Voor koormuziekliefhebbers: Byrdle. Voor absurdisten:
Absurdle. Voor gebruikers van vierletterwoorden: Sweardle. Voor als het wat queerer mag:
Queerdle. En is een woord raden te moeilijk? Raad dan de gezochte letter met Letterle.

 

En verder
>> Hebt u dat ook al gedaan, een kat in de zak gekocht? (Historiek)

>> ‘Blij dè ge d’r wir bent’ is het thema van de schrijfwedstrijd van het Brabantse Dialectenfestival.
(Brabants Dialectenfestival)

>> Peppa Pig (hij/ham): ”Welke ham ik precies ben hou ik nog liever even voor mezelf. Misschien
ben ik bijvoorbeeld wel een Serrano.” (De Speld)
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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. 

Het boek is te bestellen 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.
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