
Lees meer

De nieuwe Onze Taal
blikt terug
In het decembernummer van Onze Taal:
een overzicht van 2021 in de
taalwetenschap, nog eenmaal een mooie
terugblik op het oeuvre van K. Schippers,
een dupliek over taalverloedering, de
uitslag van de prijsvraag ‘duidelijke taal’
(met de winnende tekst!), meningen van
taalgebruikers over het taaljaar 2021 en
een zeer precies antwoord op de vraag hoe
vaak ‘vaak’ is.
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Woordpost: omineus
In de Volkskrant staat Olaf Tempelman stil bij digitale dokters van wie je niet weet of ze wel echt
dokters zijn, maar die wel waarschuwen voor omineuze effecten van vaccins. Wat omineus
betekent en waar het vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Apsjaar. (INT)

>> Knipperlichtvrouw. (Taalbank)

>> Hybride oorlog. (Team Taaladvies)

>> Kebapci. (RTL Nieuws)

>> Universiteit. (video – Akademia Spens)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/omineus
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taaljaaroverzicht-2021
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/omineus
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/apsjaar/
https://www.taalbank.nl/2021/11/29/knipperlichtvrouw/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/hybride-oorlog
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5271018/turks-restaurant-kebabhuis-merk-merkinbreuk-kebapci
https://www.youtube.com/watch?v=Z0t2alFf_is


Naar de inhoudsopgave

In het ootje

Naar de wedstrijd

Omikron letterlijk

De naam van de Griekse letter ‘omikron’ betekent letterlijk ‘kleine o’. (De ‘omega’ is de ‘grote o’.)
Wist u dat er ook een uitdrukking is die teruggaat op een ‘kleine o’? Nee, we nemen u niet ‘in het
ootje’.

 

Taalnieuws
>> In een richtlijn van de Europese Commissie over inclusieve communicatie werd EU-personeel
onder meer aangeraden het woord ‘Kerstmis’ niet meer te gebruiken. Er kwamen veel reacties,
onder meer van het Vaticaan. Intussen is de richtlijn ingetrokken. (Kerknet)

>> Tien kandidaten dingen mee naar een bekroning als slechtste slogan van 2021. U kunt uw stem
uitbrengen tot maandag 6 december 12.00 uur. (Sloganverkiezing)

>> Tekst intikken op een smartphone zou sneller moeten gaan dankzij de woordsuggesties. Toch
lukt dat maar bij een beperkt aantal mensen: zij volgen de juiste strategie. (De Standaard)

 

Bedenk de nieuwe taalregel 2021
Vorig jaar werden er helaas geen nieuwe taalregels gecreëerd. Maar “een pandemie mag natuurlijk
geen reden zijn om de Nederlandse taal te laten ondergaan in bandeloosheid”. Daarom herrijst de
(satirische) wedstrijd ‘Bedenk de nieuwe taalregel’ – editie 2021. Inzendingen zijn welkom tot
maandag 6 december 18.00 uur.

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/december-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/december-2021-onze-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies/in-het-ootje-nemen
https://neerlandistiek.nl/2021/11/wedstrijd-bedenk-de-nieuwe-taalregel-2021/
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/vaticaan-erg-kritisch-voor-intussen-herroepen-eu-richtlijn
https://www.sloganverkiezing.nl/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211130_94331832?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend


Cadeautip!

Taalkalender 2022
Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
 
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met 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

Meedenken

Advertentie 

Aangenaam! Meneer
Van Dale
Ken je 'm al? De podcast, Meneer Van
Dale. En die praat graag, het liefst met
taalfanaten, die antwoord geven op al je

 

 

Gezocht: jongeren die iets willen vertellen over
woordenboeken
In 2022 verschijnt er een jubileumeditie van de Dikke Van Dale. De redactie van Onze Taal vraagt
zich onder meer af hoe de jongere generatie daarover denkt. Is zo’n dik pak papier een
klimaatzonde of zie je er wel het nut van in? Leer je op de middelbare school omgaan met
woordenboeken? En zijn er voordelen van papier boven digitaal en van een woordenboek boven een
Google-actie?

Wil je als scholier of student meewerken aan dit artikel? Mail dan info@jorienmarcus.nl. De schrijver
van het artikel neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een telefonisch
interview. Je krijgt je tekst vooraf te lezen. 

 

En verder
>> Is het Duits als wetenschapstaal bedreigd? (artikel in het Duits – Alumniportal)

>> Vroegerhaddenzenieteensinterpunctiesterkernogzededennieteensspaties: podcast over
interpunctie. (Themafeest)

>> De herinterpretatie van vreemde woorden laat merkwaardige sporen na. Daarom wordt
voortaan op 2 december de ‘Dag van de Volksetymologie’ gevierd. (Doetietsmettaal)

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://content.mailplus.nl/m12/docs/user31200444/4774/Taalkalender_2022___week_1.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2022-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
mailto:info@jorienmarcus.nl?subject=Artikel%20over%20Dikke%20Van%20Dale
mailto:info@jorienmarcus.nl?subject=artikel%20over%20Dikke%20Van%20Dale
https://www.alumniportal-deutschland.org/wissenschaft-forschung/deutsch-als-wissenschaftssprache
https://soundcloud.com/themafeest/aflevering-26-interpunctie
https://doetietsmettaal.nl/2021/12/2-december-dag-van-de-volksetymologie/


vragen over taal. In de afleveringen wordt
ingegaan op de herkomst van namen, de
uitspraak van woorden, de magie van
taalpuzzels, talen in het voortgezet
onderwijs en nog veel meer. In elke
aflevering staat een vraag centraal, zoals:
Hoe kun je het best woordjes leren?
Waarom heten we zoals we heten? 
Wat zijn de vijf ergste taalfouten en
waarom vinden we die zo erg?
 

Volg Meneer Van Dale via Spotify, Apple
Podcasts of een van de vele andere
podcastapps. 

Spotify

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes, -tips en -

nieuwtjes!

 

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

https://open.spotify.com/show/1SXYsILfG9O08rSJxcL9tR?si=mD4fInK1Tp6yc8eHFeg-jQ&dl_branch=1
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/meneer-van-dale-antwoord-op-al-je-vragen-over-taal/id1574345277?i=1000527252093
https://www.buzzsprout.com/1809837/8782225
https://open.spotify.com/show/1SXYsILfG9O08rSJxcL9tR?si=mD4fInK1Tp6yc8eHFeg-jQ&dl_branch=1
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/


Meer taaladvies

Lees meer

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?

 

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://doetietsmettaal.nl/2021/12/werkse-werkze-werk-ze/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-vaak-is-vaak
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/almaar-alsmaar
https://www.theguardian.com/education/2021/dec/04/can-you-say-squid-game-in-korean-tv-show-fuels-demand-for-east-asian-language-learning
https://www.oogtv.nl/2021/12/ukrant-provincie-fryslan-dreigt-de-rug-de-rug-toe-te-keren/
https://www.waterkant.net/suriname/2021/12/03/nationale-taalraad-voor-suriname-geinstalleerd-door-minister/
https://www.bd.nl/binnenland/vloekende-rutte-wekt-verbazing-bij-bond-tegen-vloeken-hoort-niet-in-tweede-kamer~aecec659/


 
Illustratie: Kalle Wolters

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)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-vaak-is-vaak
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-vaak-is-vaak
https://www.youtube.com/watch?v=hy0YaP1EwVI
https://www.youtube.com/watch?v=SziTJfieEMM
https://www.axios.com/artificial-intelligence-voice-dubbing-synthetic-14bfb3c6-99db-4406-920d-91b37d00a99a.html
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/gehandicapte-is-geen-zelfstandig-naamwoord/?utm_campaign=later-linkinbio-oneworldnl&utm_content=later-22808957&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/opvallend/2021/12/vrouw-uit-india-leert-op-104-jarige-leeftijd-lezen-en-schrijven/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/875508/kapster-doet-c-woord-in-de-ban-wij-hebben-het-daar-al-zo-vaak-over
https://www.rmotoday.com/lifestyle-news/dictionarycom-anoints-allyship-word-of-the-year-for-2021-4832560
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/sprache-wellenbrecher-ist-wort-des-jahres-2021-id61190011.html
https://soranews24.com/2021/12/05/counting-down-japans-top-five-new-word-of-the-year-rankings-for-2021/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/schattenkanzler-ist-das-wort-des-jahres/401826397


Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/wie-zegt-wat-waar-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Stijn De Paepe
Een van de grootste taalkunstenaars van
de Lage Landen op dit moment is Stijn De
Paepe, die onder andere dagelijks in De
Morgen met grote taallenigheid de
actualiteit becommentarieert. Gisteren
plaatste de uiterst beminnelijke en erudiete
dichter het hiernaast afgebeelde sonnet op
Twitter.
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Woordpost: leitmotiv
Wie is de nieuwe Duitse bondskanselier en wat is zijn leitmotiv? De VRT schrijft over Olaf Scholz,
Onze Taal over het woord leitmotiv. 

Woorden
>> Coronakater. (Jack Hoeksema)

>> Flits. (INT)

>> Toekomstboom. (Team Taaladvies)

Taalnieuws
>> De shortlist voor de verkiezing van het Woord van het Jaar van Van Dale bevat ook dit jaar veel
coronawoorden. (Trouw)

>> Voor het eerst in elf jaar vaardigt Nederland weer een Nederlandstalig nummer af naar het
Eurovisiesongfestival. (Entertainment Business)

>> De slechtste slogan van 2021: ‘Mijn ballen wegen 130 gram’. (NOS)

>> De Tsjechen zijn de fanatiekste talenleerders ter wereld via de app Duolingo. (Expats.cz)

>> Computers zullen de komende jaren nog veel beter worden in taal, concluderen onderzoekers.
(The Verge)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/leitmotiv
https://twitter.com/StijnDePaepe/status/1468516309151502337?s=20
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/leitmotiv
http://www.let.rug.nl/hoeksema/wvdw-1.html
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/flits/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/toekomstboom
https://www.trouw.nl/cultuur-media/veel-corona-op-shortlist-woord-van-het-jaar-ook-marco-borsato-s-intimiteitsvacuum-maakt-kans~b898346b/
https://www.entertainmentbusiness.nl/live/s10-voor-nederland-naar-eurovisie-songfestival-2022/
https://nos.nl/artikel/2408514-mijn-ballen-wegen-130-gram-slechtste-slogan-van-2021
https://www.expats.cz/czech-news/article/czechs-are-the-world-s-top-language-learners-says-duolingo
https://www.theverge.com/2021/12/8/22822199/large-language-models-ai-deepmind-scaling-gopher
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De redactie van Taalpost wenst Stijn De
Paepe en zijn familie veel sterkte toe in de
komende periode.

Cadeautip!

Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u aan (of meld een familielid of
vriend aan) bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en ontvang het tijdschrift Onze
Taal.

U kunt nu een lidmaatschap afsluiten
met 15% korting. Deze korting geldt
voor al onze lidmaatschappen, dus ook als
u een abonnement cadeau geeft!

Het cadeau-abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal. Om
tijdens de feestdagen direct iets te kunnen
overhandigen, kunt u de Onze Taal-
cadeaubon downloaden.

Lid worden
Abonnement cadeau geven

En verder
>> De Verveners brengen een liefdeslied in het Nedersaksisch uit. (RTV Oost)

>> Winnaar van een humoristische wedstrijd voor de ingewikkeldste nieuwe taalregel: gebruik zo
veel mogelijk beknopte bijzinnen.  (Neerlandistiek)

>> Dit weekend: laatste kans om een woord te nomineren voor de Onze Taal-woord-van-het-jaar-
verkiezing! (Onze Taal)

 

https://twitter.com/StijnDePaepe/status/1468516309151502337?s=20
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/1lYUbUwCLqKA6-6D1F2K2a5wGDezjvGXRN57DJZonz6SC0PlA3n0oXqvdat9qvjISRaXqRVvQLLwjgRihPJa4w/IDn3QE8paPsEu9x
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2036769/Kerstaomd-mit-oe-een-liefdeslied-in-het-Nedersaksisch-maar-dan-net-iets-anders
https://neerlandistiek.nl/2021/12/de-nieuwe-taalregel-van-het-jaar-2021/
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/TYz3hdrXIjCYuKRrTqh-_NzbuINk647_rSHgClIOhTkDbIjXNxfqelOfTYcjnheB/JvuSq6sjBnk9tiX
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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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)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/tot-nader-order-tot-nader-orde
https://www.gelderlander.nl/home/we-bellen-not-waarom-de-jeugd-van-tegenwoordig-niet-meer-telefoneert-ik-slok-mijn-woorden-op-en-sla-helemaal-dicht~a9620456/?referrer=https%253A%252F%252F
https://vrttaal.net/nieuws/ma-stobbe-is-kinderwoord-van-2021-tienerwoord-is-bestie
https://techpulse.be/nieuws/329958/je-staat-op-mute-hoe-zoomden-we-in-2021/
https://meppelercourant.nl/regio/Recordaantal-inzendingen-voor-mooiste-Drentse-woord-27337077.html
https://www.huusvandetaol.nl/nieuws/top-5-mooiste-drentse-woord/
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/protestantse-kerken-passen-liedtekst-aan-om-gebruik-woord-neger/ar-AAREBFn?li=BB13YidB
https://www.plusonline.nl/coronavirus/bijsluiter-coronatest-vaak-onduidelijk
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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)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-harry-couverts
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-harry-couverts
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/jaaroverzicht-nieuwe-woorden/jaaroverzicht-2021-in-nieuwe-woorden/
https://neerlandistiek.nl/2021/12/etymologica-slapper-de-malle-morstert-wat-zijn-die-engelse-koppelingen-oud/
https://panorama.nl/artikel/467617/dries-over-zn-eigen-songfestival-inzending
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schiet-het-hoger-onderwijs-zichzelf-met-verengelsing-in-de-voet~b300c944/?referrer=https://
https://www.ad.nl/buitenland/zweden-wil-dat-je-het-echte-kallax-ziet-en-dat-is-niet-de-kast-in-je-woonkamer~a2477ee7/
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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Lees meer

Taal in het
coalitieakkoord
Dat taal in Nederland de laatste jaren
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Woordpost: advent
In het Brabants Dagblad komt de Bossche organist Willem Hörmann aan het woord. Zondag is hij te
horen tijdens een adventsconcert. Meer over het woord advent is te lezen op de website van Onze
Taal.

Woorden
>> Luchtspaghetti. (Taalbank)

>> Purperbacterie. (Gazet van Antwerpen)

>> Grijsrijder. (Team Taaladvies)

>> Polaire vortex. (INT)

Taalnieuws
>> De Watergroep wint de Heerlijk Helderprijs. (Overheid Vlaanderen)

>> ‘Zertifikat’ is het woord van het jaar in Liechtenstein. (Liechtensteiner Volksblatt)

>> De ‘kerst-write-along’ belooft vanaf 25 december twaalf dagen lang elke dag een kleine
schrijfopdracht. (Prompt)

>> Kridsana Rodnit uit Veldhoven maakt mensen uit Thailand vertrouwd met het Nederlands.
(Eindhovens Dagblad)

>> Spaans en/of Catalaans? Op scholen in Catalonië woedt een taalstrijd. (De Groene
Amsterdammer)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/advent
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/advent
https://www.taalbank.nl/2021/12/14/luchtspaghetti/
https://www.gva.be/cnt/dmf20211215_94110209
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/grijsrijder
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uitgelichte-term/polaire-vortex/
https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/de-watergroep-wint-de-heerlijk-helderprijs-2021
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Liechtenstein/Vermischtes/vb/296023/zertifikat-ist-das-wort-des-jahres-
https://www.prompt-schrijven.nl/kerst-write-along/
https://www.ed.nl/eindhoven/thaise-kridsana-helpt-landgenoten-met-nederlandse-taal-kwestie-van-gewoon-doen~af666b1b/
https://www.groene.nl/artikel/op-catalaanse-scholen-woedt-een-taalstrijd
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steeds meer een politiek onderwerp is
geworden, blijkt onder andere uit het
concept-coalitieakkoord dat gisteren in Den
Haag werd gepresenteerd. Hoewel dit niet
eens het allerdikste regeerakkoord aller
tijden is, was er niet eerder zoveel
aandacht voor taal als in Omzien naar
elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.
 
Taalpost-redacteur Marc van Oostendorp
ploos het regeerakkoord erop na voor
Neerlandistiek.nl. Het artikel is ook te lezen
op de website van Onze Taal.

Lees verder

Cadeautip!

Verklarend
zakwoordenboekje
van rare woorden
Van 2012 tot 2020 schreef Guus Middag in
de Onze Taal-rubriek 'Raarwoord' over
bijzondere en opvallende woorden, zoals
beatlehaar, behangenees en honduree.
 
Alle 'Raarwoord'-woorden zijn nu
gebundeld in het Verklarend
zakwoordenboekje van rare woorden,
waarvan een aantal gesigneerde
exemplaren verkrijgbaar zijn in onze
webshop. 
 
Bestel het boekje voor € 14,50 op
onze website. Ieder exemplaar is
voorzien van een uniek citaat! 

Bestellen

Alles bestaat
>> Ook een bever in Beveren. (VRT)

>> Ook een Bijbel in het Haags. (Omroep West)

>> Ook een straat voor Eddie van Halen in Nijmegen, maar nog even wachten tot 2030. (de
Gelderlander)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taal-in-coalitieakkoord-2021
https://neerlandistiek.nl/2021/12/taal-in-het-regeerakkoord-2/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taal-in-coalitieakkoord-2021
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taal-in-coalitieakkoord-2021
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/verklarend-zakwoordenboekje-van-rare-woorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/verklarend-zakwoordenboekje-van-rare-woorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/verklarend-zakwoordenboekje-van-rare-woorden
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/14/mascotte-van-beveren-de-bever-nu-ook-in-het-echt-gespot/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4494235/bijbel-vertaald-naar-het-haags-jeizus-eiva-en-de-schildahswek
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/definitief-wereldberoemde-gitarist-van-halen-krijgt-eigen-straat-in-nijmegen~a85b51be/
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Advertentie

De nieuwe Dikke
Van Dale met € 30,-
korting
Op 22 maart verschijnt de zestiende editie
van de Dikke Van Dale: een
jubileumeditie, want de eerste versie werd
precies 150 jaar geleden uitgegeven. De
nieuwe Van Dale is uitgebreid met
duizenden woorden die er de afgelopen
jaren bij gekomen zijn, en er zijn 10.000
voorbeelden, uitdrukkingen,
spreekwoorden en woordcombinaties
toegevoegd. Bovendien staan er 150
‘taalverhalen’ in, die een rijk en boeiend
beeld geven van 150 jaar Nederlands. 
U steunt Onze Taal door de nieuwe Van
Dale aan te schaffen in onze webwinkel. 
 
Als u de Dikke Van Dale vóór 19 april
2022 bestelt, krijgt u € 30,- korting.  
Bovendien wordt de driedelige serie
gratis thuisbezorgd in Nederland en
België. 

Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

 

Te koop: kleinste boek ter wereld

Een veilinghuis in Brussel verkoopt het kleinste boek ter wereld. Het meet 5 bij 5 millimeter en
bevat zeven versies van het Onze Vader. Met behulp van een loep zou de tekst leesbaar moeten
zijn. (VRT)

 

En verder
>> Vlaamse liedjes in een Engelstalige versie vinden dankzij de muzikale jeugdserie #LikeMe hun
weg naar een internationaal publiek. (De Standaard)

>> In Nederland van naam veranderen, kan dat zomaar? (Quest)

>> Vanavond: online debat over meertaligheid in alle vormen en maten in Europa. (OBA)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/14/kleinste-boekje-veiling/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211214_94744975?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a38447920/achternaam-wijzigen-aanpassen-mag-dat-zonder-trouwen/
https://www.oba.nl/agenda/online/mayihaveabeerpleasehowtoorderadrinkinmultilingualeurope.html
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Drie liedjes uit Vlaanderen
>> Het dorp door Amenra.

>> Onbeschrijfelijk door Ramzi ft. Freddie Konings & Zwangere Guy.

>> Dood voor mij door DIKKE ft. Buikje.

Drie video’s over taal
>> Aflevering van Het Klokhuis over tweetaligheid. (Het Klokhuis)

>> Discussie over de ‘dekolonisatie’ van het Nederlands. (De lage landen)

>> Online college over de vraag: heeft zeuren over de taal zin? (Universiteit van Vlaanderen)

Drie taaldieren
>> Nicoline Van der Sijs en de duizendpoot/miljoenpoot. (de Volkskrant)

>> Waarom een aap geen taal kan leren. (Nemo Kennislink)

>> Pratende Instagramhond. (RTL Nieuws)

Drie artikelen over taal
>> De populairste middeleeuwse voornamen. (Neerlandistiek)

>> ‘Tralala is even goed.’ Hoe schrijf je een liedtekst? (Onze Taal)

>> Hoe vaak is vaak? Over de betekenis van kanswoorden. (Onze Taal)

Drie gedichten
>> Ingmar Heytze: ‘De laatste gewone dag’. (Twitter)

>> Stijn de Paepe: ‘In retrospect, een laffe streek’. (De zevende dag)

>> Babs Gons: ‘dulden’. (Laurens Jz. Coster)

https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://www.youtube.com/watch?v=xiISi0ZOb2c
https://www.youtube.com/watch?v=mGBnVxi3HSA
https://www.youtube.com/watch?v=l5mPcktdWQg
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4768/tweetaligheid
https://www.youtube.com/watch?v=WYxKyoj1ZBc
https://www.youtube.com/watch?v=cAr500yl9dw&feature=emb_imp_woyt
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/miljoenpoot-ontdekt-met-meeste-poten-ooit-al-zijn-er-het-nog-steeds-geen-miljoen~bf8140dc/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waarom-een-aap-geen-taal-kan-leren/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5209937/communiceren-met-huisdier-hond-praten-knoppen
https://neerlandistiek.nl/2021/04/de-populairste-voornamen-uit-de-middeleeuwen/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/tralala-is-even-goed-hoe-schrijf-je-een-liedtekst
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-vaak-is-vaak
https://twitter.com/ingmarheytze/status/1472270997621551116
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/19/stijn-de-paepe-gedicht-de-zevende-dag/
https://neerlandistiek.nl/2021/06/babs-gons-dulden/


Een podcast over taal
en een Spotifylijst
Vandaag is de nieuwste aflevering van Over
taal gesproken verschenen, de
gezamenlijke podcast van Onze Taal en het
Instituut voor de Nederlandse Taal. In deze
extra lange aflevering kijken presentatoren
Raymond Noë en Laura van Eerten met de
Taalpostbodes Erik Dams en Marc van
Oostendorp terug op het taaljaar 2021.
Inclusief een korte bonusaflevering met
reisadviezen voor wie een talig uitstapje wil
maken in Nederland en België.

Het viertal maakte bovendien een Spotify-
playlist met Nederlandstalige liedjes die
naar hun idee opvielen: Taalpop 2021.

Naar de podcast
Naar de liedjes

Drie nieuwe namen
>> Annie Cordytunnel. (VRT)

>> Vooruit. (Het Laatste Nieuws)

>> Vaxzevria. (Max Vandaag)

Drie boeken over taal
>> Johan De Caluwe, Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Roxane Vandenberghe: De atlas
van het dialect in Vlaanderen. (Lannoo)

>> Guus Middag: Verklarend zakwoordenboekje van rare woorden. (Van Oorschot)

>> Jelle Stegeman: Grote geschiedenis van de Nederlandse taal. (AUP)

Drie talen om te leren
>> Jiddisch op Duolingo. (Duolingo)

>> Koreaans via Squid Game. (Korean Unnie)

>> Gebarentaal via Zin in Zappelin. (NPO)

Drie liedjes uit Nederland
>> UHUH door $hirak ft. Ronnie Flex, Yssi SB en Lil’ Kleine.

>> Roffa bij zessen door Jan Rot.

>> Tweede Kamer door Sophie Straat.

https://onzetaal.nl/podcast
https://onzetaal.nl/podcast
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/07/zeg-niet-langer-leopold-ii-tunnel-brusselaars-kiezen-annie-cord/
https://www.hln.be/binnenland/conner-rousseau-bevestigt-dat-kunstencentrum-vooruit-geld-krijgt-voor-naamsverandering~a4b9e787b/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/astrazeneca-coronavaccin-door-naamsverandering-voortaan-als-vaxzevria-bekend/
https://www.lannoo.be/nl/atlas-van-het-dialect-vlaanderen
https://www.vanoorschot.nl/oorshop/verklarend-zakwoordenboekje-van-rare-woorden/
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462989252/grote-geschiedenis-van-de-nederlandse-taal-set
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https://www.youtube.com/watch?v=ua_83vbhQV0
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https://www.youtube.com/watch?v=0W10_ORUxs0


Cadeautip

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

Volg Onze Taal op
Facebook voor taaltips!

 

 

Dit is de laatste Taalpost van 2021. We zijn weer terug op dinsdag 4 januari 2022.

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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