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Meer taaladvies

Nieuwe nummer
van Onze Taal
In Vlaanderen wordt ‘tussentaal’
gesproken: een taal die het midden houdt
tussen het Standaardnederlands en de
lokale dialecten. Hoe is dat zo gekomen?
Wat zijn de kenmerken? Alles erover is te
lezen in het novembernummer van Onze
Taal, dat deze week verschijnt.
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Taaltip: omdat / doordat
Omdat en doordat kunnen allebei een oorzaak aanduiden: ‘Onze bestelling liet lang op zich
wachten, doordat/omdat er te weinig personeel was.’  

Als er sprake is van een reden, waarbij de menselijke wil of overtuiging een rol speelt, is alleen
omdat mogelijk. Bekijk voorbeelden en betekenisnuances van doordat en omdat (en meer over het
onderscheid) op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> ‘Vax’ is het Engelse woord van het jaar volgens de makers van Oxford English Dictionary. (The
Guardian)

>> De bewering dat ‘corona’ in het Duits ‘krijgsgevangene’ betekent, is onwaar. (Knack)

>> Eeuwenoud DNA uit paardenbotten laat zien dat Indo-Europese talen zich te voet en niet te
paard verspreidden. (Mare)

>> Onderzoek: kan de ziekte van Parkinson al in een vroeg stadium worden opgemerkt dankzij
spraaktechnologie? (Kennislink)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/omdat-doordat
https://www.theguardian.com/science/2021/oct/31/vax-chosen-as-word-of-the-year-by-oxford-english-dictionary-firm
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-corona-betekent-niet-krijgsgevangene-in-het-duits/article-longread-1796013.html
https://www.mareonline.nl/wetenschap/taal-verspreidde-zich-toch-niet-te-paard-maar-te-voet/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/met-spraaktechnologie-parkinson-opsporen/
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Verder in dit nieuwe nummer: bedrijven die
trainingen in duidelijke taal verzorgen,
modernere manieren van zinsontleden dan
het plakken van etiketten als ‘onderwerp’
en ‘gezegde’, en de inburgering van het
zinnetje ‘Ik stuur nog.’ Daarnaast: is het
mondkapje of mondmasker? Pollepel of
soeplepel? En – het wordt er
langzamerhand weer tijd voor – hoe schrijf
je een goed sinterklaasgedicht?
 
U kunt dit nummer ook los bestellen in de
webwinkel van Onze Taal.

Naar de inhoudsopgave

Spelalfabet
>> Tijd voor een nieuw spelalfabet. (NOS en de Volkskrant)

>> Expositie: Het Nieuwe Spelalfabet. (Pakhuis de Zwijger)

>> Niet eenvoudig: zo’n spelalfabet uit je hoofd leren. (de Volkskrant)

>> Een reactie op dit ‘spelfabet’: ‘Ik word hier zo moe van.’ (WNL)

En verder
>> Op zoek naar een andere term voor ‘ontwikkelingsland’. (OneWorld)

>> Kneppelfreed: toneelstuk over een rechtszaak uit 1951 die draaide om de positie van de Friese
taal. (De Harmonie)

>> Het tragische verhaal van Alice Kober en Michael Ventris, de wetenschappers die ertoe
bijdroegen dat in de vorige eeuw het Lineair B ontcijferd werd, een schrift dat een archaïsche vorm
van de Griekse taal weergeeft. (Greek Reporter)

>> Over de klanknabootsingen ‘haaibaai’, ‘hoempa’ en ‘hum’. (Neerlandistiek)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/november-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/november-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/november-2021-onze-taal
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/9c80a606-685d-4e8f-a282-f96c512fbcf7/een-nieuw-spelalfabet
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-a-is-van-anton-en-van-ali-in-het-nieuwe-spelalfabet-moet-elke-nederlander-zich-kunnen-vinden~bba23844/
https://dezwijger.nl/update/expositie-het-nieuwe-spelalfabet
https://www.volkskrant.nl/mensen/nog-eerlijker-gezegd-ik-kende-dat-oude-telefoonalfabet-ook-al-nauwelijks-ik-maakte-er-maar-een-potje-van~b7b2f0355/
https://www.youtube.com/watch?v=a49eAoN2Qgw
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/geen-ontwikkelingsland-maar-wat-dan-wel
https://harmonie.nl/agenda/kneppelfreed/50749
https://greekreporter.com/2021/10/30/ancient-greek-linear-b/
https://neerlandistiek.nl/2021/11/etymologica-de-klanknabootsingen-haaibaai-hoempa-en-hum/
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(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk:
Josje van Koppen)

Advertentie

Cadeautip:
kinderboekje vol
woordherkomsten
Dit vrolijk geïllustreerde kinderboek van
Onze Taal bevat bijzondere verhalen over
de herkomst van vijftig doodgewone
woorden, zoals zeemeermin, slachtoffer,
drop, kiwi en pyjama. Leuk en leerzaam
(ook voor volwassenen!). 
 
Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van
Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.

Naar de webwinkel
van Onze Taal

? 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, -

nieuws en -kronkels

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
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://twitter.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
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Woordpost: altruïstisch
Als rijke landen vaccins beschikbaar stellen voor armere landen, is dat meer dan een “altruïstisch
gebaar”, zo is te lezen op een Drentse website. Wat betekent altruïstisch en hoe oud is dat woord?
Dat is te vinden op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Taartje. (INT)

>> Voedselmoeras. (Taalbank)

>> Scheldwoordneutraal. (HLN)

Taalnieuws
>> Dankzij de toepassing van het merkenrecht zorgt de kleine Zeeuwse snackbar Wendy’s ervoor
dat de grote Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s zich in de Benelux niet onder die naam kan
vestigen. (de Rechtspraak)

>> Onderzoek: waarom zijn Engelstalige kerken in Nederland populair onder Nederlandstalige
gelovigen? (Nederlands Dagblad)

>> Interview over onderzoek naar het fenomeen waarom Vlamingen hun Nederlands aanpassen
aan Nederlanders en niet andersom. (Phys.org)

>> Alternatieve ‘Lorem ipsum’-tekstgenerator kaart seksisme in reclamebureaus aan. (Fast
Company en Feminipsum)

 

Groot Dictee der Nederlandse Taal
>> Op zaterdag 6 november om 11.00 uur. (NPO Radio 1)

>> Bereid u voor met de tips van Onze Taal en van presentator Frits Spits. (Onze Taal)

>> Ervaringsdeskundige Ronald Snijders levert dicteetips op een printje aan. (Onze Taal)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/altruistisch
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/altruistisch
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/gebakje-versus-taartje/
https://www.taalbank.nl/2021/11/01/voedselmoeras/
https://www.hln.be/buitenland/greta-thunberg-belooft-scheldwoordneutraal-te-worden~ac730037/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Zeeuwse-snackbar-wint-geschil-met-Amerikaanse-fastfoodketen-over-het-merk-Wendys.aspx
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1067786/waarom-kiezen-steeds-meer-nederlanders-voor-een-engelstalige-ke
https://phys.org/news/2021-11-flemish-people-dutch.html
https://www.fastcompany.com/90691282/this-text-generator-is-like-lorem-ipsum-but-for-feminists
http://feminipsum.org/
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/ceffc3e3-6dd2-49d2-a18e-e05fb73d0e2e/vierde-groot-dictee-der-nederlandse-taal-op-6-november-de-taalstaat
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-komt-eraan
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ronald-snijders-groot-dictee


Advertentie

Lidmaatschap met
€ 7,50 korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:

10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal

 

Opinies
>> ‘Genderneutrale voornaamwoorden? Die gebruiken we allang.’ (Neerlandistiek)

>> ‘Betrek taalkundigen en anderen bij nieuwe termen voor minderheden.’ (Joop)

>> ‘Maak theaterles verplicht op de basisschool.’ (Het Parool)

Honden te land, ter zee en in de lucht
>> Honden leren op dezelfde manieren als mensen afzonderlijke woorden in een woordenstroom
herkennen. (Scientias)

>> Hongerige jonge zeehonden kunnen hun toonhoogte aanpassen. (BNR en Max Planck)

>> De naam van het ruimtevaarthondje Laika was afgeleid van het Russische woord voor ‘blaffer’.
(Historiek)

En verder
>> Zangeres en actrice Lady Gaga heeft ruim negen maanden aan haar Italiaanse accent gewerkt
voor de opnames van de film House of Gucci. (De Telegraaf)

>> In de Verenigde Staten is de codezin ‘Let’s go, Brandon’ gericht op president Joe Biden.
(Trending)

>> Vijf Franse uitdrukkingen die Engelstaligen graag gebruiken. (Le Figaro)

>> Morgen begint de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij. (Westerwolde Actueel)

>> De nieuwe Dikke Van Dale verschijnt op 22 maart 2022. (VRT Taal)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ronald-snijders-groot-dictee
https://neerlandistiek.nl/2021/11/genderneutrale-voornaamwoorden-die-gebruiken-we-allang/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/betrek-taalkundigen-en-anderen-bij-nieuwe-termen-voor-minderheden
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-maak-theaterles-verplicht-op-de-basisschool~b3c03ce6/
https://scientias.nl/honden-leren-op-dezelfde-manier-als-mensen-afzonderlijke-woorden-in-een-woordenstroom-herkennen/
https://www.bnr.nl/podcast/wetenschap-vandaag/10457726/wat-kunnen-hongerige-zeehondenbaby-s-ons-leren-over-onze-spraak
https://www.mpi.nl/news/baby-seals-can-change-their-tone-voice
https://historiek.net/hondje-laika-ruimtereis-1957/145297/
https://www.telegraaf.nl/entertainment/392530425/lady-gaga-sprak-negen-maanden-met-italiaans-accent
https://www.trending.nl/nieuws/hoe-lets-go-brandon-een-landelijke-middelvinger-naar-joe-biden-werd/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/cinq-expressions-tres-francaises-que-les-anglais-adorent-nous-emprunter-20211103
https://www.westerwoldeactueel.nl/2021/11/02/ruim-een-week-aandacht-voor-het-nedersaksisch-tijdens-de-dikke-week-van-de-nedersaksische-schrieverij/
https://vrttaal.net/nieuws/dikke-van-dale-16-komt-eraan


speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

 
U kunt tot en met 14 november een
lidmaatschap afsluiten met € 7,50
korting. U betaalt dan maar € 40,- voor
een lidmaatschap van een jaar.

Lid worden

? 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
Instagram voor

taalweetjes, -testjes,
-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).

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
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://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
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/
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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Taaltip: afkorting aan eind van zin
‘We zien jullie graag dinsdag a.s.’ Soms eindigt een zin op een afkorting die een of meer punten
bevat. Er komt dan niet ook nog een punt achter die het einde van de zin aangeeft: de
afkortingspunt en de zinseindepunt vallen samen.

Hoe het zit met de afkortingspunt en vraagtekens, uitroeptekens en dubbele punten, is te lezen op
de website van Onze Taal.

Groot Dictee
>> Beluister de uitzending. (De Taalstaat)

>> Tekst en toelichting. (Onze Taal)

>> Studente Nederlands Suzanne Voets wint! (Brabants Dagblad)
 

 
Foto's: Rob Michilsen en Vibeke Roeper

Taalnieuws
>> Duidelijke brieven? Zenuwslopend voor juristen. (De Stentor)

>> NOS begint een journaal ‘zonder ingewikkelde woorden’. (AD)

>> Driekwart van de Friezen hecht aan de officiële status van het Fries. (Leeuwarder Courant)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/afkorting-aan-eind-van-zin
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/de-taalstaat/7d8e1adc-8001-458e-b3a6-a0cebf7676cf/2021-11-06-de-taalstaat
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-der-nederlandse-taal-2021
https://www.bd.nl/brabant/suzanne-voets-20-uit-nuenen-wint-groot-dictee-der-nederlandse-taal-twijfelde-steeds-enorm~aae178d5/
https://www.destentor.nl/opinie/leuk-hoor-die-zogenoemd-duidelijke-brieven-maar-voor-juristen-is-het-zenuwslopend~aa02458e/
https://www.ad.nl/show/nos-maakt-makkelijker-journaal-voor-mensen-met-taalproblemen~acff341f/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://lc.nl/friesland/Meerderheid-vindt-offici%25C3%25ABle-status-Friese-taal-belangrijk-27141593.html


Advertentie

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.

Bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

#taaltip

In het Nederlands schrijf je ‘vaxer’ en

‘antivaxer’ met één x. Dit bleek een van

de lastige(re) spellingkwesties bij het

Internationaal
>> Zwitserland moet meer doen om het Italiaans te beschermen. (RTS)

>> Israëliers en Palestijnen leren elkaars taal door middel van ‘speeddating’. (Reuters)

>> De Europese mensenrechtenconventie is verontrust door de manier waarop Oostenrijk met
minderheidstalen omgaat. (OTS)

Agenda
>> 18 november: webinar over de Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Neerlandistiek)

>> 16 december: discussie over meertalig Europa in de OBA (Amsterdam). (OBA)

 

En verder
>> Honderden mensen lezen dagelijks de taalfoutjes van Meester Mark. (AD)

>> Schrijfster Imme Dros: Taal is alles wat het geval is. (video – de Balie)

 

https://onzetaal.nl/taalkalender
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/Mn7WqKsFj8ZCjZ0XCskazlR_TWf-JcWFXGLx6uijO903xusbPAwqswhfnIlcexkMO04J1IHqshzq6DWkmxNAvA/dz26VyMyEa5qSHU
https://onzetaal.nl/taalkalender
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://www.rts.ch/info/suisse/12625395-la-suisse-doit-mieux-soutenir-la-pratique-de-litalien-selon-une-etude.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/language-speed-dating-attracts-jewish-palestinian-students-jerusalem-2021-11-01/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211108_OTS0035/wird-sprachen-unrecht-in-oberoesterreich-regierungsprogramm
https://neerlandistiek.nl/2021/11/18-november-2021-nooit-geen-fouten-meer-een-webinar-over-de-algemene-nederlandse-spraakkunst/
https://www.oba.nl/agenda/online/mayihaveabeerpleasehowtoorderadrinkinmultilingualeurope.html
https://www.ad.nl/binnenland/duizenden-mensen-zien-taalfoutjes-bij-meester-mark-wil-je-stopen-met-belen-ik-bel-om-negen-uur~a78cb22b/
https://www.youtube.com/watch?v=CvZMNP9BeBo
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+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Groot Dictee van afgelopen zaterdag. Op

onze website lees je er meer over.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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Lees meer

Koerbagh
In Amsterdam wordt momenteel de
vrijdenker Adriaan Koerbagh (1633-1669)
geëerd met een tentoonstelling. Ter
gelegenheid daarvan publiceert het
Instituut voor de Nederlandse Taal een
uittreksel uit het zeer vrijzinnige
woordenboek dat Koerbagh samenstelde.

Over puritein schreef hij bijvoorbeeld (in de
‘hertaling’ door Ewoud Sanders): “Dat is
zeker iemand die zich inbeeldt dat hij in
zijn geloof van alle dwalingen en
misvattingen bevrijd is. In onze gedachten
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Woordpost: misofonie
 
Afgelopen zondag was de Dag van de Misofonie. Is misofonie iets met geluid of muziek? Lees meer
over dat woord op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Bijbelgordel. (Doet iets met taal)

>> Digitale kluis. (Team Taaladvies)

>> Intimiteitscoördinator. (INT)

>> Schnitzellockdown. (Taalbank)

>> Vaxer of vaxxer? (Onze Taal)

Duits
>> Volgende week is het ‘Woche für Deutsch’ in Vlaanderen. (Programma: BGDV)

>> ‘Mag de staat de grammatica aanpassen? Neen!’ (FAZ)

>> Tien vragen die laten zien of je de Duitse taal kunt redden. (Welt)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misofonie
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misofonie/
https://doetietsmettaal.nl/2021/11/biblebelt-of-bijbelgordel/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/digitale-kluis
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/intimiteitscoordinator/
https://www.taalbank.nl/2021/11/09/schnitzellockdown/
https://onzetaal.nl/taaladvies/vaxxer-of-vaxer
http://www.bgdv.be/wordpress/woche-fuer-deutsch/
https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/gendern-grammatik-wird-missverstanden-und-diskriminiert-nicht-17589353.html
https://www.welt.de/kmpkt/article234653038/10-Deutsch-Fragen-Wer-sie-schafft-spricht-und-schreibt-exzellent.html


zijn wij allemaal gezuiverden, want wie
bekent graag zijn ongelijk?”

Naar het woordenboek

Max Havelaar
Toesprakentoernooi
Zestig middelbare scholieren en hun
docenten uit heel Nederland verzamelden
zich afgelopen zaterdag in Leiden om een
toespraak te schrijven over de manier
waarop hun school een handje zou kunnen
helpen bij de strijd tegen de opwarming
van de aarde.  
 
Nils Neisingh en Kyara Hutjens wonnen het
toernooi. Zij en de overige finalisten
werden onder andere beloond met een
Onze Taal-lidmaatschap. 
 
 
F oto’ s: Inge Van Dijck en Emilie van
Kinschot

Lees meer

Brussel
>> Vlaamse senioren helpen (jonge) Brusselaars die Nederlands willen leren. (video – Parlangi)

>> Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bestaat 200 jaar. (Bruzz)

>> “Laat me zeggen in het Vlaams: dank je, Brussel, voor m’n naam”, zingt Angèle in haar nieuwe
– voor de rest Franstalige – single ‘Bruxelles, je t’aime’. (YouTube)  

En verder
>> Is de goedkeuringskrul alleen in Nederland bekend? (Reformatorisch Dagblad)

>> Taal heeft invloed op hoe we naar mannen en vrouwen kijken. (Vox)

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020
https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/koerbaghs-woorden-van-de-duivel/
https://onzetaal.nl/uploads/editor/Het_knettert_en_het_knalt_in_het_Kamerlingh_Onnes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KLMHoa482lg
https://www.bruzz.be/onderwijs/200-jaar-nederlandstalig-onderwijs-brussel-hier-zaten-alleen-halve-wilden-2021-11-09
https://www.youtube.com/watch?v=a79iLjV-HKw
https://www.rd.nl/artikel/949924-taal-alleen-kaaskoppen-kennen-krullen
https://www.voxweb.nl/nieuws/taal-heeft-invloed-op-hoe-we-naar-mannen-en-vrouwen-kijken


Advertentie

Alles begint met A
Letterliefde en letterhaat, berichten over
de hyperactieve e en de betwiste ij,
onderzoek naar de verregaande
verwantschap tussen de u, de v en de w,
uitspraakgegevens over de ratelaar en een
theorie over de naam van de driepoot.
Deze en nog veel meer feiten en fabels
vindt u in Alles begint met A van letter-
kundige Diedrik van der Wal. 
 
Het onderhoudende en prachtig
vormgegeven boek is bekroond met de
Taalboekenprijs 2021 en is gesigneerd te
bestellen in de webwinkel van Onze Taal.

Het boek 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 taalweetjes, 

-nieuws en -kronkels

>> “‘Dat’, fluisterde mijn moeder vol ontzag, ‘is de directeur van Genootschap Onze Taal. Niet
staren!’” (NRC)

>> Negentiende-eeuws Amerikaans fenomeen: het gebruik van heel ingewikkelde woorden. (New
York Times)

>> KVB Boekwerk houdt een enquête over diversiteit en inclusiviteit op de boekenmarkt; als
schrijver (klik hier) of vertaler (klik hier) kunt u hieraan deelnemen.

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
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.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/kind-van-mijn-vader-a4064711
https://www.nytimes.com/2021/11/09/crosswords/grandiloquent-words-language.html
https://kvb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eS3Hf3b6bEB805g
https://kvb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_byd8FdAqR84ILlA


Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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.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/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/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Meer taaladvies

Oproep: hoe stellen
stellen zich voor?
Onze Taal is op zoek naar de benaming
waarmee u als stel naar buiten komt. Hebt
u bijvoorbeeld een gezamenlijk mailadres
(jojo@mailadres.nep voor Joy en Jos), een
gezamenlijke hashtag (#kimye), een
gezamenlijke site (www.twee-apies-op-
reis.nl), een appgroep (Schaapstal) of een
andere manier om als stel naar buiten te
treden?
 
Stuur uw stelbenaming naar de redactie
van Onze Taal.

Insturen
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Taaltip: eropin spelen /er opin spelen /erop
inspelen
Erop inspelen is met een spatie tussen erop en inspelen: ‘We willen erop inspelen.’

In maakt deel uit van het werkwoord inspelen. Bij inspelen hoort het voorzetsel op: ‘Ze kunnen
goed inspelen op de situatie.’ Dat voorzetsel op kan aan er, daar, hier of waar vast worden
geschreven: ‘Waarop spelen ze in?’

Oefenen met dit soort combinaties kan op de website van Onze Taal.

https://onzetaal.nl/taaladvies/
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=Namen%20voor%20stellen
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=Namen%20voor%20stellen
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord
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Nieuws en opinies
>> Klussen zou goed zijn voor het kweken van begrip over zinsbouw. (KIJK)

>> Een voorstelling van Dolf Jansen wordt door gebarentolken extra hilarisch. (Omroep Brabant)

>> ‘Er zijn veel dingen waar je je momenteel zorgen over kunt maken, maar het Nederlands hoort
daar niet bij.’ (Scientias)

>> ‘De best beschermde minderheidstaal van Nederland is niet het Fries.’ (Neerlandistiek)

>> De apostrof wordt bedreigd in zijn voortbestaan en dat is de schuld van sociale media. (Daily
Mail)

>> Het Friese songfestival Liet gaat morgen wel door, maar zonder publiek. (Liet)

Sinterklaasnieuws
>> Ontdek de geheimen van het sinterklaasrijm: alles wat u absoluut moet weten over de karakteristieke
elementen van het sinterklaasgedicht. (Onze Taal)
 

 
Collage: Peter Boersma

>> Sinterklaas strooit met talige misverstanden. Hij denkt dat een stout kind opa van een berg heeft
geduwd, een ander stout kind vader heeft opgegeten en dat nog een ander stout kind mama heeft
omgehakt. (Het Laatste Nieuws)

>> Ondertussen is er geen probleem met Zwarte Piet in Wallonië. Daar komt Père Fouettard door de
schoorsteen. (Tijd)

 

https://www.kijkmagazine.nl/mens/werken-met-gereedschap-goed-voor-taalgevoel-zinsbouw/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3988193/joost-en-claire-dankzij-gebarentolk-voor-het-eerst-naar-een-cabaretshow
https://scientias.nl/er-zijn-veel-dingen-waar-je-je-momenteel-zorgen-over-kunt-maken-maar-het-nederlands-hoort-daar-niet-bij/
https://neerlandistiek.nl/2021/11/de-best-beschermde-minderheidstaal-van-nederland-is-niet-het-fries/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10201849/Sloppy-grammar-social-media-sounds-death-knell-forms-punctuation.html
https://liet.nl/liet-gaat-door-zonder-publiek/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-geheim-van-sinterklaasrijm
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-geheim-van-sinterklaasrijm
https://www.hln.be/antwerpen/sinterklaas-denkt-dat-stout-kind-zijn-vader-heeft-opgegeten-hij-heeft-zijn-pap-opgegeten-dan-zijn-er-geen-stoute-kinderen-dit-jaar~a006065c/
https://www.tijd.be/opinie/column/bert-kruismans-hoor-wie-klopt-daar/10345908.html
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Advertentie

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 sinterklaascadeautje voor
familieleden en vrienden die een ander
dialect spreken!
 
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

En verder
>> Het Groot Dictee van Wim Daniëls met opgevoerde moeilijkheidsgraad. (Dictees)

>> Er komt commentaar op het Italiaanse accent dat Lady Gaga negen maanden oefende voor haar
rol in de film ‘House of Gucci’: het klinkt eerder Russisch. (Yahoo! News)

>> Het Joods Historisch Museum heet voortaan het Joods Museum. (Het Parool)

>> Vanavond: online première van documentaire met de overleden taalkundige Jan Blommaert.
(Universiteit Gent en Univers)

>> Profielen Magazine heeft een themanummer over taal gepubliceerd; het is online gratis te lezen.
(Profielen)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://dictees.nl/radiodictee-voor-topspellers/
https://news.yahoo.com/house-gucci-dialogue-coach-admits-094612972.html?fr=sycsrp_catchall
https://www.parool.nl/amsterdam/joods-historisch-museum-heet-voortaan-joods-museum~b8ce0368/
https://www.ugent.be/lw/vtc/nl/actueel/nieuws/jan-blommaert
https://universonline.nl/nieuws/2021/11/15/een-laatste-masterclass-van-jan-blommaert/
https://profielen.hr.nl/2021/in-het-nieuwe-profielen-magazine-lees-je-alles-over-taal/
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& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn Volg Onze Taal op Linkedin
om mee te denken
over taalkwesties! 

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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

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.linkedin.com/pulse/hou-houd-wat-vind-jij-genootschap-onze-taal/?trackingId=WWc9oERKUSqPUEt5miqPvw%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/1031155/
https://www.linkedin.com/pulse/hou-houd-wat-vind-jij-genootschap-onze-taal/?trackingId=fY6Hk8%2BFQ%2FE12HT1hArg%2FA%3D%3D
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/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/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Lees meer

Taalliedjes

Gek taaltje, Het stotterliedje, Dan kal ich
plat … Dankzij een oproep op Facebook en
in het tijdschrift Onze Taal staan er
inmiddels 100 liedjes over taal op de
Spotifylijst ‘Taal’.

Naar de taalliedjes
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Woordpost: anomalie
Bij de kwalificatieronde in de Grand Prix van Mexico was sprake van een anomalie, zo is te lezen in
Het Nieuwsblad. Wat is er bedoeld met anomalie? Op de website van Onze Taal is er meer over te
lezen.

Woorden
>> Draaikont. (Ewoud Sanders – INT)

>> 2G-maatregel. (Team Taaladvies)

>> Dunkelflaute. (VRT NWS)

>> Jackpotting. (De Standaard)

>> Armoedeval. (de Volkskrant)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/anomalie
https://open.spotify.com/playlist/5XNj27CEPiJzryRcMIOpKu?si=rdgbhhudQmGz-0OykXLjCw&utm_source=copy-link&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/5XNj27CEPiJzryRcMIOpKu?si=rdgbhhudQmGz-0OykXLjCw&utm_source=copy-link&dl_branch=1&nd=1
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/anomalie
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/draaikonten-in-draaikontenpartijen/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/2g-maatregel
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/16/belgie-beleeft-een-dunkelflaute-zelfs-watervallen-van-coo-inge/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211117_93858298
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/ook-taalkundig-is-de-armoedeval-een-valstrik~b7865f7b/
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Cadeautip!

Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u (of een familielid / vriend) aan bij
de grootste vereniging van taalliefhebbers
in het Nederlandse taalgebied en profiteer
van de volgende voordelen:

10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

 
U kunt tot 13 december een lidmaatschap
afsluiten met 15% korting. Deze korting
geldt voor al onze lidmaatschappen, dus
ook voor het lidmaatschap van een half
jaar of als u een abonnement cadeau
geeft!
 
Gebruik deze code bij het afrekenen:
K15P.

Abonnement cadeau geven

Taalnieuws
>> ‘Strollout’ is het woord van het jaar in Australië. (The Canberra Times)

>> De keuze van de Cambridge Dictionary ging dan weer naar ‘perseverance’. (Sky News)

>> Al meer dan 250.000 mensen hebben zich aangemeld voor de gratis cursus Introduction to
Dutch. (Talencentrum)

>> Google voert een nieuwe functie in om één woord per dag bij te leren. Voorlopig alleen
beschikbaar in het Engels. (Droidapp)

>> Culturele instellingen die van naam veranderen, nemen een groot risico: 99 van de 100 keer
zorgt een naamswijziging voor verwarring en een lagere bekendheid van het merk.
(Cultuurmarketing)

>> Een roman uit het Chinees van de achttiende eeuw in het Nederlands vertalen? Dat duurde
even. (NPO Radio 1)

 

Genderinclusief formuleren
>> Waar moet u rekening mee houden als u neutrale voornaamwoorden wilt gebruiken? Een
overzicht met goede raad, voorbeelden en verantwoording. (Lang zal die leven)

>> Ook advocaten moeten leren genderinclusief te formuleren. (Advocatie)

>> Een voorbeeld van een nieuwsartikel met voornaamwoorden voor non-binaire personen. (NU)

 

 
Lid worden

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://www.canberratimes.com.au/story/7513634/australias-vaccine-rollout-inspires-the-anu-word-of-the-year/
https://news.sky.com/story/what-is-word-of-the-year-2021-according-to-cambridge-dictionary-clue-its-not-pandemic-12470129
https://www.rug.nl/language-centre/about-us/news/dutch-course-has-unprecedented-success
https://www.droidapp.nl/nieuws/google-engelse-woorden-leren-zoekmachine/
https://cultuurmarketing.nl/naamswijzigingen-culturele-sector/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/75d48db4-ca3b-4128-9241-e75900635222/2021-11-17-vertaling-chinese-roman-duurde-12-jaar
https://www.langzaldieleven.nl/
https://www.advocatie.nl/human-interest/niet-dear-sirs-maar-dear-addressees-genderinclusief-formuleren-kun-je-leren/
https://www.nu.nl/achterklap/6167938/raven-van-dorst-nog-nooit-zo-close-geweest-als-met-huidige-vriendin.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/?___SID=U
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? 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
Instagram voor

de leukste taaltips!

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies

Nieuwsbrief
Contact
Archief

 

En verder
>> Column: ‘Het lijkt zo simpel om het woordje bal te lezen, maar dat is het niet’. (AD)

>> Een Covid ‘Seef’ Ticket is iets heel anders dan wat je zou verwachten. (Gazet van Antwerpen)

>> Een Brusselse brasserie stelt zich in het Nederlands voor: “(…) Vlaamse stoofpot te Corsendonk
abdijbier en de vlucht ganzen wind behoren tot de beste gerechten van deze plaats.” (Humo)

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

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://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
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/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://www.ad.nl/gezin/juf-marieke-het-lijkt-zo-simpel-om-het-woordje-bal-te-lezen-maar-dat-is-het-niet~aa0f962e/
https://www.gva.be/cnt/dmf20211116_96455770
https://www.humo.be/meningen/docks-brussel-is-een-type-winkelparadijs-dat-zowaar-door-een-echte-architect-lijkt-bedacht~bacce7dc/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Taaltip: op zoek / opzoek
‘Op zoek’ is met een spatie in de betekenis ‘bezig met zoeken’: ‘Ze is nog op zoek naar
kerstcadeaus’, ‘Ben je nog op zoek?’
 
Op de website van Onze Taal is te vinden wanneer opzoek wél zonder spatie kan.

Taalvragen
>> Is er in het Afrikaans ook een verschil tussen dierenarts en veearts? (Voertaal)

>> Kun je je moedertaal vergeten? (Kennislink)

>> In welk Spaans woord staan vijf r’en? (Spanje vandaag)

>> In welk Nederlands woord staan vijf g’s? (NRC)

>> In welke Nederlandse straatnaam staan tien e’s? (Over straatnamen)

Taalnieuws
>> Ruud Hendrickx stopt na 23 jaar als taaladviseur bij de VRT. (VRT NWS)

>> Het prestigieuze woordenboek Robert introduceert een genderneutraal voornaamwoord voor het
Frans: iel. (De Standaard)

>> De Franse regering is daar niet blij mee. (Trouw)

>> In Suriname wordt bekeken of het Frans op school kan worden geherintroduceerd. (Waterkant)

>> Niet alle leerlingen in Franstalig België zitten te wachten op verplichte Nederlandse les. (De
Morgen)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/opzoek-op-zoek
https://voertaal.nu/vra-die-veearts-is-daar-n-verskil-tussen-n-dierenarts-en-n-veearts/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/graven-naar-je-weggezakte-moedertaal/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=Is%2520Nederlands%2520jouw%2520moedertaal&utm_content=Is%2520Nederlands%2520jouw%2520moedertaal+CID_0664effe4d712015ee70c47ce8029fbd&utm_source=Email%2520marketing%2520software&utm_term=Graven%2520naar%2520je%2520moedertaal
https://www.spanjevandaag.com/18/11/2021/dit-is-het-enige-woord-in-de-spaanse-taal-met-vijf-ren/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/17/de-g-woorden-a4065820
https://www.overstraatnamen.nl/2021/11/boccacciopad-falstaffhof-en.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/18/ruud-hendrickx-stopt-als-taaladviseur-vrt-krijgt-nieuwe-taalraa/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211118_95666568?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.trouw.nl/buitenland/fransen-kibbelen-over-genderneutraal-woord~bf052db6/
https://www.waterkant.net/suriname/2021/11/18/herintroductie-franse-taal-op-scholen-in-suriname-besproken/
https://www.demorgen.be/nieuws/nederlands-straks-verplicht-in-franstalig-belgie-die-taal-zingt-niet~b967d693/
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Vertaal mee
Vertaal je graag romans, gedichten of korte
verhalen uit het Engels?
Lijkt het je interessant om met een groep
en onder professionele begeleiding te
werken aan een vertaling van Lot van
Bryan Washington – een vertaling die
daadwerkelijk gepubliceerd wordt?
 
Meld je dan aan voor dit vertaalproject.
Aanmelden kan tot en met 15 december
2021.

Meld je aan

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

En verder
>> Kinderliedjes ondersteunen al vroeg de taalontwikkeling. (Kinderopvang)

>> Nieuw: een puzzelboek in het Fries. (Omrop Fryslân)

>> Waarom je relschoppers geen idioten moet noemen. (OneWorld)

 

 

https://literairvertalen.org/nieuws/vertalers-gezocht-voor-een-project-rond-verhalenbundel-bryan-washington
https://literairvertalen.org/nieuws/vertalers-gezocht-voor-een-project-rond-verhalenbundel-bryan-washington
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://content.mailplus.nl/m12/docs/user31200444/4727/Taalkalender_2022___week_1.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderliedjes-ondersteunen-al-vroeg-de-taalontwikkeling/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1108029-puzzelboek-het-fries-maken-was-puzzel-op-zich
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/waarom-je-relschoppers-geen-idioten-moet-noemen/
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? 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 de
leukste taalkronkels

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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

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://twitter.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/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/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Lees meer

 Help Onze Taal hét
woord van 2021 te
vinden
Coronacheck, boosterprik, digitoop,
ontcancelen, thuiswerksamenleving — het
zijn allemaal woorden die dit jaar
kenmerken. Maar als we binnenkort het
Onze Taal-woord-van-het-jaar gaan
kiezen, welk woord mag er dan niet in de
lijst ontbreken? U kunt nu woorden
nomineren.

Woorden nomineren
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Woordpost: persistent
Onderzoekers hebben aangetoond dat ons verlangen naar een positief zelfbeeld leidt tot
persistente veranderingen van ons geheugen. Is dat erg, een persistente verandering? Lees meer
over de betekenis van persistent op de website van Onze Taal. 

Woorden
>> Bal gehakt. (Trouw)

>> Brorona. (INT)

>> Slakkenkabinet. (Taalbank)
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Naar de video

 Laatste kans voor
studenten om een
gesponsord
lidmaatschap aan te
vragen
Om meer jonge mensen enthousiast te
maken voor het Nederlands, zijn wij
afgelopen zomer een actie gestart waarbij
eerstejaarsstudenten en bovenbouw-
scholieren een gratis Onze Taal-
lidmaatschap konden aanvragen,
gesponsord door trouwe leden.

De actie werd een groot succes! Inmiddels
zijn ruim 250 studenten verblijd met een
gratis lidmaatschap. Er kunnen nog steeds
studenten worden gesponsord. Zij kunnen
zich nog tot en met 30 november
opgeven!

Een gesponsord lidmaatschap
aanvragen

Kunnen Duitsers en Zweden Afrikaans verstaan?
Het is een klein subgenre op YouTube: video’s waarin sprekers van verwante talen moeten raden
wat er in een bepaalde taal gezegd wordt. Deze keer: kunnen Duitsers en Zweden Afrikaans
verstaan? Wat maken zij bijvoorbeeld van de zin ‘My swaer help my om die swaar kas op te tel’?

 

Nieuws
>> Toyota verandert de naam van zijn nieuwe sportauto (GR 86) om die beter vindbaar te maken
op internet. (Autoreview)

>> Stef Wauters wint de Wablieft-prijs 2021. (Wablieft)

>> In landen waar Duits gesproken wordt, zijn relatief weinig mensen gevaccineerd. Toeval?
(Merkur)

 

En verder
>> Amerikanen met een ‘etnische’ naam veranderen die soms in Mary, James of Jennifer om beter
aan werk te komen. Wat zijn daarvan de gevolgen? (Teen Vogue)
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(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk:
Josje van Koppen)

Boek

Waarom een
zeemeermin geen
zeemeerman heet
September, alfabet, groenteburger ...
zulke gewone woorden dat je je niet snel
afvraagt waar ze vandaan komen. Als je
dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel
bijzonder verhaal over te vertellen is.
Bijvoorbeeld over de zeemeermin die
eigenlijk ooit een zeemeerman was.

Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van
Onze Taal, met bijzondere verhalen over
vijftig doodgewone woorden, zoals
slachtoffer, drop, kiwi en pyjama. Leuk en
leerzaam (ook voor volwassenen!). 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van
Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.

Naar de webwinkel 

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

>> Een arrestant schrijft een gedicht voor een politieagente op de celmuur. (Den Haag FM)

>> Wat het Australische woord van het jaar ook wordt, waarschijnlijk heeft het weer met corona te
maken. (The Guardian)

>> Achterhoeks bekt lekker en zingt fijn. (Omroep Gelderland)
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Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor

taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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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