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Taaltip: ‘Wij/We wensen u een gelukkig 2021’ 
 

  

Zowel wij als we is correct. Wij is de nadrukkelijke vorm, bijvoorbeeld in ‘Ook wij wensen u een 
gelukkig 2021.’ 
  
Als er geen nadruk nodig is, volstaat meestal de niet-benadrukte variant we, ook in zakelijke 
brieven of e-mails: ‘Zoals u van ons gewend bent, staan we ook dit jaar voor u klaar.’ 
  
Wij en we kunnen vaak goed afgewisseld worden. Bijvoorbeeld: ‘Natuurlijk staan wij ook dit jaar 
voor u klaar. We wensen u een gelukkig 2021.’ 
  

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalergernis 
 

  >> Het woord impact is heel populair. Is dat nu wel nodig? (De Telegraaf) 

  >> ‘Je staat nog op mute’ en ander vervelend jargon uit 2020. (NRC) 

 >> Een Amerikaanse politicus wil af van amen, omdat het niet genderneutraal zou zijn. In plaats 
daarvan zegt hij ‘Amen and a woman’. (Trouw) 

  

 

 

  

 

De beste wensen 
 

  

Namens alle columnisten spreekt Ronald 
Snijders in het nieuwe nummer van Onze 
Taal de beste wensen uit.  

Wat zijn eigenlijk de beste wensen? 
Hij legt het uit in zijn column, die nu ook 
op de website van Onze Taal staat. 

 

 

 

 
Naar de column 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/wij-we/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/1365898225/impact-houdt-gemoederen-bezig
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/29/je-staat-nog-op-mute-dat-is-het-ergste-jargon-van-2020-a4025506?fbclid=IwAR2Zx1zKExjBeyQC9LEBNZJAHmeV8ziSwsyII05xb74BK8uTrXIW2xofm00
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/amen-is-niet-genderneutraal-vond-deze-politicus-dus-voegde-hij-er-a-woman-aan-toe~bc734709d/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ronald-snijders-gelukkig-nieuwjaar
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ronald-snijders-gelukkig-nieuwjaar
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ronald-snijders-gelukkig-nieuwjaar


 Talen leren 
 

  >> Kritische noten bij de polemiek in Frankrijk over het onderwijs Arabisch. (France culture) 

 >> De kans wordt steeds groter dat Franstaligen in België het Nederlands verruilen voor het Duits. 

(De Standaard) 

  

>> Nog nooit stortten de Britten zich zo massaal op de talenstudie als tijdens de lockdown. (The 

Guardian) 

  >> Een populaire in het Latijn twitterende priester is overleden aan corona. (de Volkskrant) 
  

  

 

Taalpolitiek 
 

  >> Dagblad Trouw stopt met zijn “rebelse spelling” en schrijft voortaan pannenkoek. (Trouw) 

  >> Hoe komen Fransen toch aan hun afkeer van taalvariatie? (France culture) 

 >> Het Gaelisch staat in Schotland op instorten. (IrishCentral) 
  

 

 

  

 

Iets taligs op uw 

gezicht? 
 

  

Of u ze nu mondkapjes of mondmaskers 

noemt, we zitten er voorlopig nog wel even 

aan vast. En daarom mag er best meer taal 

aan te pas komen – vonden we bij Onze 

Taal tenminste. 

 

Vandaar deze ‘talige’ kapjes/maskers: de 

stoplap en het voorzetsel! Ze zijn te 

bestellen in onze webwinkel. (U vindt daar 

ook informatie over de eigenschappen en 

de werking ervan.) Leden van Onze Taal 

krijgen korting. 
 

 

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

 

 

Hoe klonk Johan de Witt? 
 

  

In het voorjaar van 2020 had historisch taalkundige Peter Alexander Kerkhof een hit op internet met 

een filmpje in het Oudnederlands. Nu komt hij met een nieuw filmpje, waarin hij laat horen hoe de 

zeventiende-eeuwse Hollander Johan de Witt zou kunnen hebben geklonken. Een artikel in het 

Leidsch Dagblad geeft achtergrondinformatie over het project. 

 
  

 

 
Naar de video 

  

 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/comment-jai-perdu-ma-langue-maternelle?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1609064204
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201225_97442614
https://www.theguardian.com/education/2020/dec/26/bonjour-europe-britons-are-turning-to-learning-languages-like-never-before
https://www.theguardian.com/education/2020/dec/26/bonjour-europe-britons-are-turning-to-learning-languages-like-never-before
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-priester-die-het-latijnse-woord-voor-fastfood-bedacht-is-overleden~b0657d1a/
https://www.trouw.nl/verdieping/trouw-stopt-met-rebelse-spelling-en-schrijft-eindelijk-ook-pannenkoek~b8ec6168/
https://www.franceculture.fr/sociologie/glottophobie-comment-le-francais-sans-accent-est-devenu-la-norme
https://www.irishcentral.com/culture/gaelic-language-collapse-scotland
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/onze-taal-mondkapje-mondmasker-ledenprijs-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://youtu.be/0hVdz9gyGX4
https://www.youtube.com/watch?v=ZVxf4IFRBWY
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20201228_55723053
https://www.youtube.com/watch?v=ZVxf4IFRBWY
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks


 Drielettertaal 
 

  

>> Dat voetballer Hans Vanaken zich onparlementair uitliet, komt volgens zijn advocaat misschien 

doordat er zoveel Nederlanders in de kleedkamer van Club Brugge zitten. (Het Nieuwsblad) 

 >> ‘Kutref’ roepen is niet normaal. (De Standaard) 

  >> Heleen Debruyne wil het ‘k*twoord’ niet meer horen. (Radio1) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Wie wordt de Sprachwahrer (‘Duitsetaalbeschermer’) van het jaar 2020? (Deutsche Sprachwelt) 

  >> Afscheid van de rubriek Woordhoek in NRC. (NRC) 

  >> Is straattaal nu een verrijking of verarming van onze taal? (NPO Radio 1 – De Nieuws BV) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Doe je aan yoga? Dan ben je aan het 

yogaën – met een trema. In een paar 

vervoegde vormen staat een dubbele a: 

‘zij yogaat’, ‘ik heb geyogaad’. 

Meer uitleg: www.onzetaal.nl/yogaen. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201229_94639414
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201230_98097098
https://radio1.be/maar-ik-weet-wel-dat-ik-zelf-geen-zin-meer-heb-om-met-kut-te-vloeken-mijn-kut-verdient-beter
https://deutsche-sprachwelt.de/aktionen/sprachwahrer/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/30/woordhoek-was-ook-van-de-lezers-a4025599
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https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/taaladvies/yogaen/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
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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/
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Woordpost: catechismus 
 

  

“Een trainer die niet wint, vliegt buiten.” Zo is het volgens de catechismus van het voetbal, aldus 

GvA-columnist Paul Bistiaux. Wat een catechismus is en waar dat woord vandaan komt, is te lezen 

op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Het nieuwe eetnormaal. (INT) 

  >> Langetenensamenleving. (Taalbank) 

 >> Wandelwens. (Team Taaladvies) 
  

 

 Gevaarlijke klanken 
 

  

>> Wetenschappelijk onderzoek zou hebben aangetoond dat het coronavirus een grotere 

verspreidingskans heeft in landen waar talen worden gesproken met veel p’s. (La Libre) 

 >> (Satirisch) voorstel: laten we klanken als de p dan maar helemaal vermijden in het Engels. 

(video – Peter Prowse) 

  >> En zo’n zelfde voorstel voor het Frans. (video – TheTv83) 
  

  

 

Historische taal 
 

  

>> Luister naar Londense accenten van de veertiende tot en met de vroege eenentwintigste eeuw. 

(video – Simon Roper) 

  >> Ook Hollanders hadden een zachte g in de zeventiende eeuw. (RTL Nieuws) 

 >> Waar komt het woord klunen vandaan? (Friesch Dagblad) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/catechismus
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/catechismus
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/het-nieuwe-eetnormaal/
https://www.taalbank.nl/2020/12/31/langetenensamenleving/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/wandelwens
https://www.lalibre.be/planete/sante/notre-langage-a-t-il-une-incidence-sur-la-propagation-du-coronavirus-5ff4d92ed8ad5844d1511d65
https://www.youtube.com/watch?v=WvLjYyZ6wtU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vcQajU_HceQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3lXv3Tt4x20
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5206823/nederlands-taal-zeventiende-eeuw-podcast
https://frieschdagblad.nl/2021/1/4/een-zoektocht-naar-de-herkomst-van-het-woord-klunje-of-klune-van-het-veen-naar-het-ijs?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://onzetaal.nl/


 

 

  

 

Mondkapjes/-maskers 

met een taaltintje: 

stoplap en voorzetsel 
 

  

Of u ze nu mondkapjes of mondmaskers 

noemt, we zitten er voorlopig nog wel even 

aan vast. En daarom mag er best meer taal 

aan te pas komen – vinden we bij Onze 

Taal tenminste. 

 

Vandaar deze ‘talige’ kapjes/maskers: de 

stoplap en het voorzetsel! Ze zijn te 

bestellen in onze webwinkel. (U vindt daar 

ook informatie over de eigenschappen en 

de werking ervan.) Leden van Onze Taal 

krijgen korting. 
 

 

 

 Naar de webwinkel 

  

 

 

 

 

Taal en lied 
 

  >> Slaapliedjes werken in elke taal. (National Geographic) 

  

>> Zangers van het Drentse lied kunnen nu liedjes insturen voor het Drèents Liedtiesfestival 2021. 

(Stichting REUR) 

  >> Leer taal met liedjes in een nieuwe app. (Cult of Mac) 
  

 

 Taal en godsdienst 
 

  

>> De priester die ‘Amen and a woman’ zei, maakte slechts een ‘luchtige woordgrap’. (The 

Guardian) 

 >> De Deense regering wil verplicht stellen dat religieuze diensten in het Deens zijn. 

(Reformatorisch Dagblad) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Een vertaalfout in de coronaregels op de Brusselse luchthaven zorgde voor ongemak bij 

Engelstalige reizigers. (Bruzz.be) 

  >> Ook een oplossing: weg met elke tussen-n, ‘want die hoor je toch niet’. (Trouw) 

  

>> Deutsche Welle herdenkt de voltooiing, 60 jaar geleden, van het omvangrijke woordenboek van 

het Duits waar de gebroeders Grimm in 1838 mee begonnen waren. (Deutsche Welle) 

  

>> Heeft de amerikanistiek zich niet te eenzijdig gericht op Engelstalige bronnen? (LA Review of 

Books) 

  >> Kent u deze vijf vreemde Franse woorden? (Le Figaro) 
  

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/onze-taal-mondkapje-mondmasker-ledenprijs-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://www.nationalgeographic.fr/famille/2020/12/les-berceuses-calment-les-enfants-quelle-que-soit-leur-langue
https://www.stichtingreur.nl/nl/nieuws/223/inzenden-dreents-liedtiesfestival-2021
https://www.cultofmac.com/731222/lirica-premium-language-learning-app/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/05/a-woman-prayer-emanuel-cleaver-amen-critics#_=_
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/05/a-woman-prayer-emanuel-cleaver-amen-critics#_=_
https://www.rd.nl/artikel/907386-deense-regering-wil-kerkdienst-in-landstaal-verplichten
https://www.bruzz.be/samenleving/vertaalfout-coronaregels-veroorzaakt-verwarring-bij-engelstalige-reizigers-2021-01-04
https://www.trouw.nl/opinie/weg-met-de-tussen-n-want-die-hoor-je-toch-niet-behalve-bij-keukendeur~b1f6e6f4/
https://www.dw.com/de/grimmsches-deutsches-w%C3%B6rterbuch-vor-60-jahren-vollendet/a-56096368
https://lareviewofbooks.org/article/the-fallacy-of-american-studies-a-conversation/
https://lareviewofbooks.org/article/the-fallacy-of-american-studies-a-conversation/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/connaissez-vous-ces-cinq-mots-etranges-de-la-langue-francaise-20210105
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks


 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Waar komt de #uitdrukking ‘Dat is vaste 

prik’ eigenlijk vandaan? Dat leggen we 

uit op onze website. (Het heeft niets 

met vaccineren te maken. Maar wel iets 

met een kerfstok ...) Je leest het op 

www.onzetaal.nl/taaladvies/vaste-prik/ 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
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Taaltip: GGD’s / GGD’en 
 

  

Zowel GGD’s als GGD’en is juist. 

 

Dat is wel enigszins uitzonderlijk. De meeste afkortingen hebben alleen een meervoud op een s: 

bv’s, cao’s, azc’s. Dat de uitgeschreven vorm niet op een s eindigt – besloten vennootschappen, 

asielzoekerscentra – is daarbij niet van belang. Alleen als de afkorting zelf op een s eindigt, zoals bij 

obs en cms, eindigt het meervoud op -en: obs’en, cms’en. Zie voor meer uitleg en voorbeelden de 

website van Onze Taal. 

 

GGD’s ligt dus het meest voor de hand. Maar GGD-organisaties gebruiken zelf al jaren consequent 

GGD’en. Dit meervoud is ook buiten de GGD-wereld inmiddels zo ingeburgerd dat het al enige tijd in 

de naslagwerken staat, naast het oudere GGD’s. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Stichting Taalverdediging keert zich tegen de plannen van de Fryske Nasjonale Partij om het 

Fries, Engels en Papiaments in het ‘Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden’ op te nemen. 

(Omrop Fryslân) 

  

>> Leerlingen van de Europese School Frankfurt winnen vertaalwedstrijd Louise Glück van 

lerarenvereniging Levende Talen Nederlands. (Leraren Nederlands) 

 >> Streektaalorganisatie Huus van de Taol publiceert een overzicht van de werkwoordspelling in 

alle zeven varianten van het Drents. (Dagblad van het Noorden) 
  

 

 

Taalvragen 
 

  

>> Waar komen Jantje van Leiden, nieuwsgierig Aagje en andere lanterfanters vandaan? 

(Scientias) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/meervoud-van-afkortingen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/meervoud-van-afkortingen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1020432-stichting-taalverdediging-tegen-fnp-plan-voor-fries-statuut-koninkrijk
https://lerarennederlands.nl/uitslag-vertaalwedstrijd-louise-gluck/
https://www.dvhn.nl/drenthe/aa_en_hunze/Huus-van-de-Taol-plaatst-online-overzicht-van-werkwoordspelling-26347848.html
https://www.scientias.nl/hoe-komen-we-aan-onze-nieuwsgierige-aagjes-en-jantjes-van-leiden/
https://onzetaal.nl/


  

>> Is het een goede ontwikkeling dat een nieuwe, ‘correcte’ taal iedere vorm van discriminatie en 

uitsluiting vermijdt? (360 Magazine) 

 >> Hoe krijg ik mijn zelfbedachte woord in het woordenboek? (KIJK) 

 >> Buitenlandse voetballers Nederlands leren? In de les is Mister Leon de baas. (BD) 
  

 

 Taalwetenschap 
 

  

>> Sharon Unsworth, docent meertaligheid: ‘Het klinkt tegenstrijdig, maar hoe sterker de thuistaal 

is, hoe makkelijker het gaat met het leren van Nederlands.’ (Nu.nl) 

 >> Floris Roelofsen, taalwetenschapper: ‘Gebarentaal is juist belangrijk voor ouders met dove 

kinderen.’ (NPO Radio 1) 
  

  

 

Taalopinies 
 

  

>> Babs Gons, spokenwordartiest, schrijver en docent: ‘Taal is het mooist als iedereen en alles er 

welkom in is.’ (Het Parool) 

  

>> Christiaan Weijts, schrijver: ‘Volgens George Orwell school er gevaar in verhullende taal, maar 

in onze tijd schuilt het gevaar juist in schijnbaar helder taalgebruik.’ (De Groene Amsterdammer) 

  

>> Marten van der Meulen: ‘Tien redenen waarom de taal van Couperus zo interessant is.’ (De 

Taalpassie van Milfje) 
  

 

https://www.360magazine.nl/wat-mogen-we-nog-zeggen-in-2021/
https://www.kijkmagazine.nl/mens/zelfbedachte-woord-in-het-woordenboek/
https://www.bd.nl/willem-ii/van-robbertje-vechten-met-zlatan-tot-ideale-leerling-galasek-al-25-jaar-op-nederlandse-les-bij-mister-leon~a191fdf8/
https://www.nu.nl/kind-gezin/6100832/thuisonderwijs-een-extra-uitdaging-voor-ouders-van-meertalige-kinderen.html
https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/28798-gebarentaal-juist-belangrijk-voor-ouders-met-dove-kinderen
https://www.parool.nl/columns-opinie/taal-is-het-mooist-als-iedereen-en-alles-er-welkom-in-is~ba0c435c/
https://www.groene.nl/artikel/orwelliaanse-kippenhokken
http://milfje.blogspot.com/2021/01/tien-redenen-waarom-de-taal-van.html?m=1
http://milfje.blogspot.com/2021/01/tien-redenen-waarom-de-taal-van.html?m=1


 

  

 

Advertentie 

Alles begint met A - 

gesigneerd exemplaar! 
  

  

 

Het boek Alles begint met A van Diedrik van 

der Wal is een levendige rondreis door het 

alfabet. 

  

In het boek staan 27 letterportretten van alle 

afzonderlijke letters van het alfabet: hun 

geschiedenissen en eigenaardigheden, hun 

vormen en klanken en hun aanwezigheid in 

het leven van alledag. 

 

Letters maken deel uit van de grote familie die 

alfabet heet, maar hier gaat het nu eens niet 

om dit geheel. Alles begint met A biedt ruim 

baan aan de bouwstenen zelf. 

 

In de webwinkel van Onze Taal zijn nu 

gesigneerde exemplaren van het boek te 

koop! Bestel snel, want op is op. 

 

320 pagina’s, € 39,90 
 

 

 

 

Bestel het boek in de webwinkel 
van Onze Taal 

  

 

 

  

  

 Naamsveranderingen 
 

  >> Rutte denkt er niet aan zijn naam te veranderen. (Punt) 

 >> Wetenschappers proberen de wetenschappelijke naam van de zoete aardappel te behouden. 

(Landbouwleven) 

 
>> Een Britse man drinkt zich op kerstavond een stuk in de kraag terwijl hij een concertvideo van 

zijn favoriete zangeres bekijkt. Enkele dagen later komt hij tot de vaststelling dat hij toen zijn naam 

heeft laten veranderen in … Celine Dion. (Metro) 
  

  

 

Stoomcursus taalkunde 
 

  

Bent u in het nieuwe jaar toe aan een stoomcursus taalkunde? Op het Engelstalige YouTube-kanaal 

Crash Course zijn al 14 van de 16 beloofde afleveringen gepubliceerd in de reeks ‘Linguistics’. 

(Crash Course) 
  

 

 
Naar de cursus 

  

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://punt.avans.nl/2021/01/rutte-ik-moet-vaak-mijn-id-laten-zien/
https://www.landbouwleven.be/9914/article/2021-01-08/wetenschappers-willen-wetenschappelijke-naam-zoete-aardappel-behouden-de-impact
https://nl.metrotime.be/2021/01/04/must-read/bizar-superfan-verandert-zijn-naam-naar-celine-dion-na-dronken-kerst/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtP5mp25nStsuDzk2blncJDW
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtP5mp25nStsuDzk2blncJDW
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
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Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 
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http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
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Woordpost: grunge 
 

  

Cécile Narinx schrijft in de Volkskrant schrijft over Dr. Martens-schoenen, die al decennialang 

populair zijn, zowel bij punk- als bij grunge-liefhebbers. Waar je aan moet denken bij grunge, is te 

lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Daar zijn de eerste ‘vaccinatievoordringers’ al. (Metro) 

  >> Het ‘knuffelvest’ is uitgerust met veertien vibratiemotoren. (INT) 

 >> Vlaanderen krijgt zijn eerste ‘verkeersvlecht’. (Team Taaladvies) 

 >> ‘Kraambox’ is verkozen tot het meest verhullende woord uit de vee-industrie. (Trouw) 

 >> ‘Zeeleeuwen’ als werkwoord. (Neerlandistiek) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Het quizprogramma 'Tien voor taal' keert na een afwezigheid van twaalf jaar terug op televisie. 

(RTL Boulevard) 

 >> Rückführungspatenschaften en Corona-Diktatur zijn in Duitsland verkozen tot ‘Unwörter’ van 

2020. (Zeit Online) 

  >> Fransen willen af van het Engels als lingua franca binnen de Europese Unie. (JOOP) 
 

  

  

 

WoordHoek 
 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/grunge
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/grunge
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/01/vaccinatievoordringers-coronavaccin-twitter/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/knuffelvest/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/verkeersvlecht
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/kraambox-meest-verhullende-woord-van-vee-industrie~bbbc92a9/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/een-nuttig-werkwoord-zeeleeuwen/
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/artikel/5208267/sbs6-brengt-tien-voor-taal-terug-op-televisie
https://www.zeit.de/kultur/2021-01/unwort-des-jahres-corona-diktatur-und-rueckfuehrungspatenschaften
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/fransen-willen-af-van-engels-als-lingua-franca-binnen-europese-unie
https://onzetaal.nl/


  

Ewoud Sanders publiceert zijn taalrubriek WoordHoek met ingang van vandaag op de website van 

het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). In de eerste aflevering duikt hij in de geschiedenis 

van bestormingen en het woord ‘bestorming’ zelf. 
  

 

 Naar WoordHoek 

  

 

 

  

 Genderneutrale taal 
 

  

>> Onderzoek toont aan dat genderneutraal (bedoeld) woordgebruik zijn doel voorbijschiet als er 

alleen mannelijke voornaamwoorden zoals hij en zijn in voorkomen. (de Volkskrant) 

 >> Is het mogelijk die, z’r en die z’r als genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken voor 

mensen die zich niet in een van de hokjes hij en zij thuis voelen? (Doet iets met taal) 

  

>> In een nieuw ontworpen kaartspel zijn heer, dame/vrouw en boer vervangen door Gold, Silver 

en Bronze. (Business AM) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Sommige twitteraars dachten dat een van de bestormers van het Capitool in Washington 

luisterde naar de naam Via Getty. (Het Laatste Nieuws) 

  >> Als mensen geen inclusieve taal gebruiken, wijs hen dan daarop. (Magpie) 

  

>> Dr. Klaus Märtens, naamgever van het onverwoestbare schoeisel, was wel degelijk een dokter. 
(de Volkskrant) 

  >> In het Engels kun je mannequin schrijven, maar ook manikin komt voor. (LA Times) 
  

 

 

  

 

Iets taligs 

op uw gezicht? 
 

  

Of u ze nu mondkapjes of mondmaskers 

noemt, we zitten er voorlopig nog wel even 

aan vast. En daarom mag er best meer taal 

aan te pas komen – vonden we bij Onze 

Taal tenminste. 

 

Vandaar deze ‘talige’ kapjes/maskers: de 

stoplap en het voorzetsel! Ze zijn te 

bestellen in onze webwinkel. (U vindt daar 

ook informatie over de eigenschappen en 

de werking ervan.) Leden van Onze Taal 

krijgen korting. 
 

 

 

 Naar de webwinkel 

  

 

 

 

http://ivdnt.org/woordhoek/ook-capitool-rome-bestormd/
https://ivdnt.org/woordhoek/ook-capitool-rome-bestormd/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/door-mannelijk-taalgebruik-als-vanzelfsprekend-te-beschouwen-sluit-je-iedereen-uit-behalve-mannen~ba5263c6/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FJk3tjnh941%3Famp%3D1&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://doetietsmettaal.nl/2021/01/die-zr-genderneutrale-voornaamwoorden/
https://businessam.be/nederlandse-bedenkt-genderneutraal-kaartspel/
https://www.hln.be/het-leukste-van-het-web/twitteraars-denken-dat-deze-relschopper-via-getty-heet~a00276e8/
https://www.theworldofmagpie.com/want-to-work-on-inclusion/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dr-martens-bereidt-beursgang-voor-middelvinger-met-veters-blijft-populair~b17294a0/
https://www.latimes.com/socal/daily-pilot/opinion/story/2021-01-12/a-word-please-the-word-manakin-crosses-this-editors-eyes
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/onze-taal-mondkapje-mondmasker-ledenprijs-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
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#taalweetje  

Heel wat mensen vinden de 

coronamaatregelen ‘een wassen neus’. 

Wat die #uitdrukking betekent en waar 

ze vandaan komt, lees je op 

www.onzetaal.nl/wassenneus. 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taaltips, taalweetjes 

en taalkronkels 
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http://www.onzetaal.nl/wassenneus
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
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Taaltip: mix-er / mi-xer / mixer 
 

  

Als het woord mixer niet meer op de regel past, gaat het in zijn geheel naar de volgende 

regel. De afbreking mi-xer is niet goed, en mix-er ook niet. Voor en na een x die tussen 

klinkers staat, mag je namelijk niet afbreken. 

 

Hoe het werkt bij extra en sexappeal, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taaltechnologie 
 

  

>> Binnen twintig dagen is de ‘zelflerende’ Koreaanse conversatierobot Lee Luda weer 

offline gehaald vanwege de vele hatelijkheden die ze uitbraakte. (de Volkskrant) 

  

>> Een algoritme dat getraind is om menselijke taal te begrijpen, is opmerkelijk goed in 

het doorgronden van veranderingen in het DNA van virussen. (NPO Radio 1) 

 >> Maakt taaltechnologie een einde aan de wereldwijde hegemonie van het Engels? 

(CGTN) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/mi-xer-mix-er/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zelflerende-chatbot-binnen-drie-weken-het-zwijgen-opgelegd-na-problematisch-taalgebruik~b3561a10/
https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/28980-dit-slimme-algoritme-moet-zinnen-lezen-maar-ontdekt-mutaties-in-een-virus
https://newseu.cgtn.com/news/2020-12-26/Will-technology-end-the-English-language-s-global-domination--WfQn5ByAKI/index.html
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Videobelclichés 
 

  

In veel opzichten was 2020 misschien een 

jaar van stilstand, maar wat het in ieder 

geval heeft opgeleverd: nieuwe clichés. 

Bijvoorbeeld in verband met videobellen. 

 

Aaf Brandt Corstius zet ze in het nieuwe 

nummer van Onze Taal op een rijtje: van 

‘O, zijn de anderen er nog niet?’ via ‘Je 

staat op mute!’ tot en met ‘Kun je dit 

anders even op de mail zetten?’ 

 

De column is nu te lezen op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalpolitiek 
 

  

>> Er is steeds meer Frans verzet tegen het gebruik van het Engels als werktaal van de 

EU. (Het Parool) 

 >> Een Italiaans pleidooi om bij de investeringen om het land er weer bovenop te helpen, 

ook aan de landstaal te denken. (Corriere della Sera) 

 >> Wie als arts in Limburg komt wonen, moet zich verdiepen in de Limburgse taal. 

(Medisch Contact) 
  

 

 Columns 
 

  >> Ewoud Sanders over de avondklok. (INT) 

 >> Ook Ludo Permentier schrijft voortaan columns voor het Instituut voor de Nederlandse 

Taal. Zijn eerste gaat over aardappelen. (INT) 

  

>> Een columniste van de Volkskrant laat onbedoeld zien hoe je niet over taal moet 

denken en schrijven. (Neerlandistiek) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Hoe taalkundig preuts bent u? (De Taalacademie) 

  >> Presentator Frits Spits vindt De Taalstaat zijn beste programma. (NRC) 

  >> Hoeveel kost het leren van een nieuwe taal? (De Standaard) 

  >> 90% van de auteurs op Wikipedia is man. En dat merk je aan het taalgebruik. (SWR2) 

  

>> De mysterieuze taal Isu, die gebruikt wordt in het computerspel Assassin’s Creed, is 

door fanatieke fans vertaald. (IGN) 
  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/aaf-brandt-corstius-over-videobelcliches-zien-jullie-mij
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/aaf-brandt-corstius-over-videobelcliches-zien-jullie-mij
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/aaf-brandt-corstius-over-videobelcliches-zien-jullie-mij
https://www.parool.nl/wereld/fransen-tegen-steenkolenengels-als-werktaal-in-de-eu~b8b6dd6b5/
https://www.corriere.it/opinioni/21_gennaio_14/investire-sull-italiano-rilanciare-paese-1794ad74-568f-11eb-a149-06fa3816b199.shtml
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ram-indruk-maken-in-een-limburgse-spreekkamer.htm
https://ivdnt.org/woordhoek/de-avondklok-als-publiek-horloge/
https://ivdnt.org/woorden-weten-alles/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/taalbeschouwing-hoe-het-dus-niet-moet/
https://www.deblogacademie.nl/taalkundige-preutsheid/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/ik-wil-me-niet-wentelen-in-nostalgie-a4027727
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97994034?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=C474D0F66702699D4BB8FB738322BD3CFDB4EC008EA399E6306758B661390F2429B30F7CF68A77C79EAC7B9015EAF257A401364298B8820762BF0779BE26A847
https://www.swr.de/swr2/wissen/20-jahre-wikipedia-gendergerechte-sprache-noch-ausbaufaehig-100.html
https://nl.ign.com/assassins-creed-2020-playstation-5/128093/news/assassins-creed-mysterieuze-isu-taal-vertaald-door-fans


 

 

  

 

Advertentie 

Bargoens: vijf eeuwen 

geheimtaal 
  

  

Bargoens was ooit de geheimtaal van zwervers 

en marskramers, maar later ook (en vooral) 

van dieven en andere criminelen. Veel 

Bargoense woorden vind je ook in de 

dagelijkse taal, zoals mafkees, mokkel en 

noppes.  

 

Het driedelige naslagwerk Bargoens van Paul 

Van Hauwermeiren beschrijft zo’n tienduizend 

Bargoense woorden uit vijf eeuwen aan 

Nederlandse en Vlaamse bronnen.  

 

Waarschijnlijk het definitieve boek over deze 

taal van de zelfkant, die hiermee uitvoerig is 

gedocumenteerd en vastgelegd.  

 

1308 pagina’s, € 100,–.  

 

In Nederland alleen te bestellen bij Onze Taal. 
  

 

 Naar de webwinkel van Onze Taal 
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Onze Taal op Instagram: 

praat mee! 

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/bargoens
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://www.instagram.com/p/CJvOudzqC9z/
https://www.instagram.com/p/CJvOudzqC9z/
https://onzetaalwebwinkel.nl/bargoens
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
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Woordpost: lethargisch 
 

  

Met lethargische voetballers is het lastig winnen. Wat lethargisch inhoudt en wat het woord met een 

mythologische rivier te maken heeft, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 
 

 
 

 

 

Woorden 
 

  >> Avondklokhond. (Taalbank) 

 >> Spookforens. (INT) 

  >> Vaccinatieteller. (Team Taaladvies)  
  

  

 

Amerika 
 

  

>> Melania Trump liet haar ‘persoonlijke’ bedankbriefjes aan medewerkers van het Witte Huis 

schrijven door een junior medewerker. (CNN) 

  

>> De traditionele ‘pledge of allegiance’ (eed van trouw) was tijdens de officiële inauguratie van 

Joe Biden in het Engels te horen en in Amerikaanse gebarentaal te zien. (NPR) 

 >> Jennifer Lopez sprak tijdens haar optreden bovendien een zin van de eed in het Spaans uit. 

(The Independent) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/lethargisch
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/lethargisch
https://www.taalbank.nl/2021/01/19/avondklokhond/
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Lid worden van Onze 

Taal: nu met gratis 

boekje vol taalkronkels!  

  

 

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u 

tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op activiteiten en uitgaven 

van Onze Taal. En natuurlijk beantwoordt onze 

Taaladviesdienst graag uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 1 februari lid wordt (*) via onze 

webwinkel, krijgt u het boek Een topjaar voor 

eikels, boordevol grappige taalkronkels uit de 

media, cadeau. 

 

 

(*) Zie voor de voorwaarden de informatie in onze 

webwinkel.  

 

 Word lid! 

   

  

 
  

  

 

Nationale Voorleesdagen 
 

  

Gisteren zijn in Nederland de Nationale Voorleesdagen weer begonnen. Normaliter is dat een 

gelegenheid waarbij tal van bekende en minder bekende Nederlanders naar schoolklassen trekken 

om er voor te lezen. 

 

Dit jaar vindt het evenement natuurlijk online plaats. Dat heeft als voordeel dat je ook buiten de 

klas kunt meegenieten, op de website van de Voorleesdagen. 
  

  
 

 

 

 

 Europa 
 

  >> Een Franse Europarlementariër wil de rol van het Engels op het continent verkleinen. (Express) 

 >> De douane van het Verenigd Koninkrijk accepteert geen coronatestuitslagen die in het 

Nederlands zijn opgesteld. (The Brussels Times) 

  

>> Een boer uit de buurt van Kleef gaat viraal met filmpjes in grensoverschrijdend dialect. (De 

Gelderlander) 
  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.express.co.uk/news/politics/1386766/eu-news-france-emmanuel-macron-english-ireland-national-rally
https://www.brusselstimes.com/belgium/150239/uk-wont-accept-a-dutch-language-covid-test-upon-arrival-english-french-spanish/
https://www.gelderlander.nl/duitsland/boer-uit-kleef-gaat-viraal-met-filmpjes-in-grensoverschrijdend-dialect-kunt-u-dit-verstaan~a34b3642/
https://www.gelderlander.nl/duitsland/boer-uit-kleef-gaat-viraal-met-filmpjes-in-grensoverschrijdend-dialect-kunt-u-dit-verstaan~a34b3642/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

En verder 
 

  >> Hoe voed je je kind succesvol tweetalig op? (Engelstalige video – OBA Amsterdam) 

  >> Geld van particulieren gezocht voor een spel over vergeetwoorden. (Voordekunst) 

  >> Een pleidooi voor aandacht voor het ‘Dementees’, de taal van mensen met dementie. (Cordaan) 

 >> ‘Omdat iedereen zo snel mogelijk Nederlands moet leren, moet de gemeente Enschede burgers 

ook in het Nederlands aanspreken.’ (Tubantia) 

  

>> De Rijksuniversiteit Groningen overweegt een master frisistiek aan te bieden in Leeuwarden. 

(Friesch Dagblad) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

De Kamerfracties moeten “hun knopen 

tellen”, schreef de Volkskrant gisteren. 

Waar komt die uitdrukking vandaan 

en wat is ermee bedoeld? Dat is 

te lezen op onze website: 

www.onzetaal.nl/knopentellen. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taaltips, 

taalnieuws en 

taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=rxAEqn45XzY
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Taaltip: zwoer / zwoor / zweerde 
 

  

Zowel ‘Ze zwoeren elkaar trouw’ als ‘Ze zweerden elkaar trouw’ is goed. In de betekenis ‘plechtig 

beloven’ heeft zweren van oudsher twee verleden tijden: het sterke zwoer(en) en het zwakke 

zweerde(n). Als zweren ‘etteren’ betekent (van een wond bijvoorbeeld), zijn zwoor/zworen en 

zweerde(n) goed: ‘De wonden zworen/zweerden gelukkig niet.’ 

  

Doe de zwoer-zwoor-test of lees meer over bezweren, samenzweren en afzweren op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Avondklokvertier 
 

  

>> Nieuw: een uitdrukkingenquiz en een dicteequiz, om samen met anderen te doen of 

bijvoorbeeld in de klas te gebruiken. (Onze Taal) 

  >> Weggehaald: ‘Niet schreeuwen maar ratel gebruiken’. (NOS) 

 >> De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt neutrale namen voor nieuwe virusvarianten. (De 

Standaard) 

 >> ‘Spertijd’ was ooit de naam van de uren waarin een hoger stroomtarief gold. (Trouw) 

 >> Het woord ‘heksenjacht’ is springlevend. (INT) 

 >> Geschiedenis van de Amerikaanse spellingwedstrijd Spelling Bee. (Book Riot) 

 >> Is ‘wappie’ een goed woord voor relschoppers tegen de avondklok? (INT) 
  

 

 

Amanda Gorman 
 

  

>> De NOS besloot het gedicht van Amanda Gorman bij de inauguratie van Joe Biden niet te 

ondertitelen, want “in een vertaling gaat de poëzie verloren”. (de Volkskrant) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/zweren-zwoer-of-zwoor/
https://onzetaal.nl/taaladvies/zweren-zwoer-of-zwoor/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/speel-onze-interactieve-taalquizzen
https://nos.nl/artikel/2365478-niet-schreeuwen-maar-ratel-gebruiken-tips-voor-samen-voetbal-kijken-verwijderd.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210122_92706707?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210122_92706707?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.trouw.nl/cultuur-media/spertijd-was-ooit-de-naam-van-de-uren-dat-de-stroom-duur-was~b4de9862/
https://ivdnt.org/woorden-weten-alles/heksenjacht/
https://bookriot.com/spelling-bee/
https://ivdnt.org/woordhoek/wappies-nee-reltuig/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/amanda-gorman-laat-zien-hoe-de-poezie-zich-voortplant~bfb5b6c7
https://onzetaal.nl/


  >> Dankzij een liedje leerde Gorman de letter ‘r’ goed uitspreken. (CNN) 

 >> Schrijfdocent Roy Peter Clark beschouwt het taalgebruik bij de inauguratie. (Poynter) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Er wordt heel wat aan de wilgen gehangen: een harp, een prikstok en zelfs een iconische 

gleufhoed. (Neerlandistiek) 

 >> Friezen winnen van andere Nederlanders bij een wedstrijd om zo veel mogelijk zinnen in te 

spreken voor spraakherkenningssoftware. (Tweakers) 

  

>> Nieuwe stap in de bob-campagne: dronken chauffeurs krijgen een sleutelhanger met namen 

van verongelukte kinderen. (VRT) 

  >> Een nieuwe aflevering van Taalpos: Zuid-Afrikaans taalnieuws per ‘e-pos’. (Teksredaksie) 
  

  

 

  

 

Opbergmappen 
Onze Taal 
  

 

Gebeurt het u ook weleens dat u oude 

nummers van Onze Taal niet kunt 

terugvinden, omdat u niet meer weet waar 

ze gebleven zijn? Zou u ze het liefst per 

jaargang bij elkaar hebben? 

 

Er zijn speciale opbergmappen te bestellen 

in de webwinkel van Onze Taal. In elke 

map passen twee jaargangen van het 

tijdschrift. Prijs per map: € 18,–. 

 

 

 

 
Bestel via de webwinkel 

  

 

 

  

  

 

En verder 
 

  

>> Het gebruik van ‘mongool’ door Max Verstappen wordt aangehaald om woordenboekmakers 

ertoe aan te zetten de pejoratieve betekenis van dat woord te verwijderen. (Het Nieuwsblad) 

  

>> Inheemse talen in de Verenigde Staten krijgen het in coronatijden hard te verduren. Daarom 

worden sprekers van die talen versneld ingeënt. (New York Times en KTUL) 

  

>> Jean Graton is overleden, de bedenker van onomatopeeën – vroaaaaah, vroom, roaaaar – in de 

Michel Vaillant-stripverhalen over autosport. (Het Parool) 
  

https://edition.cnn.com/2021/01/21/us/amanda-gorman-hamilton-speech-impediment-trnd
https://www.poynter.org/reporting-editing/2021/what-we-can-learn-from-the-language-of-president-bidens-inauguration/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/wat-hangen-we-zoal-aan-de-wilgen
https://tweakers.net/nieuws/177180/fries-wint-het-van-nederlands-in-taalwedstrijd-mozilla-voor-stemherkenning.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/20/dronken-chauffeurs-krijgen-axelle-of-nathan-sleutelhanger-met/
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https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/opbergmap-onze-taal-180
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https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210122_92265528
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https://ktul.com/news/local/cherokee-nation-moving-quickly-to-get-tribal-members-vaccinated
https://www.parool.nl/kunst-media/jean-graton-1923-2021-voor-altijd-verbonden-aan-michel-vaillant~bbe9c69c
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/opbergmap-onze-taal-180


 

 

  

 

Vacature 
bij Onze Taal 
  

  

Er is bij Onze Taal een vacature voor een 

medewerker communicatie en marketing 

(voor 20 uur per week). 

 

Gezocht: een creatieve en zelfstandig 

werkende collega die een belangrijke 

bijdrage gaat leveren aan met name de 

online uitingen van Onze Taal. 

 

Kijk voor meer informatie op de website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

   Deze maand in Onze Taal 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk en leerzaam!  

 

 

 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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Woordpost: rabiaat 
 

  

De Indiase premier Modi mag dan een rabiate hindoe-nationalist zijn, zijn vaccinatiecampagne is 

een van de efficiëntste ter wereld. Maar wat weet u eigenlijk over het woord rabiaat? U leest er 

meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Witte kaart. (INT) 

  >> Teletheater. (Team Taaladvies) 

 >> Avondklokrellen. (Taalbank) 

 >> Tot en met 2 april 2021 is er speciaal voor scholieren elke week een nieuw gedicht waarin je het 

ontbrekende woord moet raden. (Raadgedichten) 
  

 

 Solliciteren kan ... 
 

  >> … op een creatieve manier. (Glamour) 

  >> … met een mondmasker. (Het Laatste Nieuws) 

  >> … zonder geboortedatum. (Business AM) 

  >> … als Princess Banana Hammock. (Metro) 

  >> Maar let wel op uw woordenschat en zinsbouw. (video – Kanaal Z) 
  

  

https://onzetaal.nl/
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https://www.hln.be/mijn-gids/zo-solliciteer-je-met-een-mondmasker~a14ca0b9/
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Wedstrijd 

Poëzieweek 
 

  

Vandaag is het Gedichtendag, de eerste 

dag van de Poëzieweek. 

 

Om dat te vieren mogen we vijf 

exemplaren weggeven van het officiële 

poëziegeschenk Samen al t’hope van 

Maud Vanhauwaert en Rodaan Al Galidi, 

én vijf exemplaren van het 

poëzieweekgeschenk van uitgeverij crU, 

Waar slaap van gemaakt is, geschreven 

door Hanneke van Eijken (video). 

 

Wilt u in aanmerking komen voor een van 

deze tien bundels? Klik dan op de knop 

‘Ja, ik doe mee’. 
  

 

 Ja, ik doe mee 

  

 

 

 

  

Natuurlijk kunt u ook naar de website van uw plaatselijke (of geliefde) boekhandel gaan. Het 

officiële geschenk krijgt u wanneer u daar voor minstens € 12,50 aan dichtbundels bestelt. Dat 

geldt ook voor het tweede geschenk, maar alleen bij de boekhandels die op de website van crU 

genoemd worden. 
  

  

 

Elke dag een voormalige Dichter des Vaderlands 
 

  

Ook de Laurens Jz Coster-gedichtenmailing doet mee aan de Poëzieweek, door voormalige Dichters 

des Vaderlands in de schijnwerpers te zetten. Wilt u iedere dag van het jaar een klassiek of 

hedendaags Nederlandstalig gedicht in uw mailbox krijgen? 
  

 

 Ja, dat wil ik 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> West-Vlaamse tussenwerpsels. (Steven Delarue) 

  >> Persoonlijke voornaamwoorden in de lyriek. (Neerlandistiek) 

  >> Keuze uit elf vrouwennamen voor de nieuwe naam van de Leopold II-tunnel in Brussel. (Bruzz) 

  >> Nieuw referentiekader ‘De taalcompetente leraar’. (Taalunie) 

  

>> Met elke dag extra afstandsonderwijs gaan de resultaten voor Nederlands bij scholieren omlaag. 

(VRT) 
  

http://poezieweek.com/
http://poezieweek.com/geschenk
http://poezieweek.com/geschenk
http://www.uitgeverijcru.nl/bundels/waar-slaap-van-gemaakt-is/
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https://stevendelarue.be/2021/01/27/mo-how-wi-zie-t-si-5-typische-west-vlaamse-tussenwerpsels-en-hun-betekenissen/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/162678/
https://www.bruzz.be/samenleving/een-van-deze-11-vrouwen-geeft-naam-aan-leopold-ii-tunnel-2021-01-27
https://taalunie.org/actueel/198/nieuw-taalkader-voor-leraren
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/27/onderzoek-kuleuven-toont-aan-elke-extra-sluitingsdag-scholen-v/


 

  

 

Lid worden van Onze 

Taal: nu met gratis 

boekje vol taalkronkels!  

  

 

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u 

tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op activiteiten en uitgaven 

van Onze Taal. En natuurlijk beantwoordt onze 

Taaladviesdienst graag uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 1 februari lid wordt (*) via onze 

webwinkel, krijgt u het boek Een topjaar voor 

eikels, boordevol grappige taalkronkels uit de 

media, cadeau. 

 

 

(*) Zie voor de voorwaarden de informatie in onze 

webwinkel.  

 

 Word lid! 

   

  

 
  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Een zin als ‘Toen ik zwanger was van 

Cas’ kan twee betekenissen hebben: je 

kunt met Cas de baby bedoelen, maar 

ook de verwekker van de baby. Meer 

uitleg: www.onzetaal.nl/zwanger. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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