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Nieuw Taalpost-ritme
Taalpost brengt vanaf nu één keer per week groot en klein taalnieuws. En taaltips. En
dingen die je nergens anders leest. Bijvoorbeeld wat nabranders van 2022, een paar
verse woorden uit de kerstvakantie, en nieuws over ongepaste woorden bij Scrabble.
Maar eerst iets over een foto in Onze Taal.

Dichter bij de beat
In het november/decembernummer van Onze Taal staat op pagina 50 een foto uit de
clip waarin Bob Dylan ‘Subterranean Homesick Blues’ zingt. (Geen Onze Taal bij de
hand? Bekijk de clip.) Het jaar is 1965. Links op de achtergrond zie je iemand. Wie is
hij? En wanneer stond hij voor het eerst in Onze Taal? 

Het is de Amerikaanse dichter Allen Ginsberg (1926-1997). Al in juni 1967 werd zijn
naam in Onze Taal vermeld, in het stukje ‘Beat, hip en square’ op pagina 46: “De taal
van de beatniks is een soort code (…): er zitten Amerikaanse slangwoorden tussen en
eigen spontane vindingen van beat schrijvers als Kerouac en Ginsberg.”

Heb je de Onze Taal van november/december bij de hand? Tel eens hoe vaak het
woord ‘beat’ daarin voorkomt.

Taaltip

Nieuwjaar / nieuwjaar / nieuw jaar
Je hebt Nieuwjaar, nieuwjaar en nieuw jaar. Op 1 januari is het Nieuwjaar: dat is de
naam van een feestdag. In een zin als ‘Ik wens je gelukkig nieuwjaar’ schrijf je
nieuwjaar bij voorkeur ook als één woord, maar dan met een kleine letter. En in
gevallen als ‘Er is weer een nieuw jaar aangebroken’ en ‘Nieuw jaar, nieuwe kansen’
zijn het twee woorden.  

Zie voor meer uitleg de website van Onze Taal.

Lees de uitleg
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• Borderlineland. Taalbank
• Conciabrocche. Parliamo italiano
• Weesgedicht. Team Taaladvies

• Iris de Graaf, NOS-correspondent in
Rusland, is verkozen tot
Taalstaatmeester 2022. NPO Radio 1

• ‘Energiearmoede’ is het Onze Taal-
woord van 2022. Onze Taal

• ‘Ee’ wordt ‘Ie’. En nog 21 andere
dorpen in de gemeente Noardeast-
Fryslân krijgen officieel een Friese
naam. Omrop Fryslân

Verse woorden voor het nieuwe jaar

Nog even terug naar ’22

Kort nieuws
• De populairste babynamen in Vlaanderen, voor het derde jaar op rij: Noah en Olivia.

De Standaard
• Overheidsnotulen waarin de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden een andere

politicus een ‘arrogante lul’ noemt, zijn voor ongeveer 60.000 euro geveild. Het geld
gaat naar een goed doel. NOS

• ‘Eerder waren er al ‘ongepaste’ woorden geschrapt uit de Engelse woordenlijst van
Scrabble. Nu moeten ook onder andere het Franse poufiasse (‘slet’), boche (‘mof’)
en tarlouze (‘homoseksueel’) eraan geloven. HLN

Minderheidstalen
Er zijn naar schatting 6000 talen op de wereld. Vele daarvan worden op kortere of
langere termijn bedreigd. Het Kusunda in Nepal bijvoorbeeld, dat nog maar één spreker
heeft (en geen woorden voor ‘ja’ of ‘nee’). Overleeft die taal de 21e eeuw? De BBC
schrijft erover. 

Ook bij de BBC: een onderzoek dat lijkt aan te tonen dat sociale media schade
toebrengen aan het Welsh. Er wordt overigens wereldwijd ook van alles gedaan om
minderheidstalen een openbaar bestaan te geven: zo zingt de Taiwanese popster Abao
in het Paiwan, en krijgen steeds meer Friese plaatsen en plaatsjes officieel ook een
Friese naam (zie hierboven).
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https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woorden-van-het-jaar/woord-van-het-jaar-2022
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https://nos.nl/artikel/2457379-belediging-door-premier-nieuw-zeeland-levert-60-000-euro-op-voor-goed-doel
https://www.hln.be/nieuws/scrabble-houdt-grote-kuis-na-400-ongepaste-engelse-woorden-worden-nu-ook-62-franse-woorden-verboden~aa1713f6/
https://www.bbc.com/future/article/20220804-kusunda-the-language-isolate-with-no-word-for-no
https://www.bbc.com/news/uk-wales-64133973
https://www.npr.org/2022/12/28/1144248191/taiwan-music-abao-indigenous


Leonie Cornips en stier Piet
Foto: Henk van de Ven

• Podcast met iedere dag een gedicht,
door Ellen Deckwitz. AVROTROS

• Nieuwe aflevering van de podcast
‘Over taal gesproken’: Leonie Cornips
over de ‘animal turn’ in de taalkunde.
Onze Taal

• In 2023 is de taalkunde aan de beurt
voor de Elise Mathilde Essayprijs.
Aanmelden kan tot 5 maart 2023.
Onze Taal

Sinds welk jaar kennen we het woord
cliniclown? Wanneer zet je een komma
voor dat? Hoeveel woorden kun je
maken met de letters van kalender?

Het antwoord op deze – en vele andere
– vragen vind je in de 30ste (!) editie van
de scheurkalender van Onze Taal,
waarin elke weekdag een eigen
onderwerp heeft.

Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49
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De Taalkalender 2023

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken
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Taalpost biedt elke week het laatste
taalnieuws en de beste taaltips. Onder
redactie van Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze Taal.

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
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Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!
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