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Van 1 tot en met 8 oktober 2022
gaan wij met jou op zoek
naar het allermooiste Nederlands
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Voor de Week van het Nederlands spraken we met scenarist Raf Njotea en dichter Joost
Oomen, de twee ambassadeurs van dit jaar, over schoonheid in de
Nederlandse taal, Engelse leenwoorden, en over taal die uitsluit of versterkt.
Wil je het interview teruglezen en -luisteren? Surf naar weekvanhetnederlands.org
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Het Nederlands op zijn
allermooist …
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Van de zeven wereldwonderen uit de antieke
oudheid is er tegenwoordig nog maar één over,
de oudste van allemaal: de Piramide van Cheops
in Egypte. Googel de piramide als je hem nog
nooit gezien hebt en stel je even voor dat jij voor
een reisbureau werkt.

Beschrijf in drie zinnen voor een vakantiebrochure
waarom wij tijdens onze volgende vakantie écht
deze piramide moeten bezoeken. Opgelet! Je mag de
woorden ‘mooi’ en ‘wereldwonder’ niet gebruiken, dus
bedenk zoveel mogelijk synoniemen.
Je krijgt bonuspunten als je zelf ook nog een
heel mooi woord voor ‘mooi’ uitvindt!
DEADLINE

zaterdag 1 oktober 12.00 uur

in acht taaluitdagingen!
Eén voor elke dag van de
Week van het Nederlands.
Het Nederlands heeft geen mooi metrum
zoals het Latijn en het Grieks. Het is niet
zo meanderend als het Frans. Eigenlijk is
het Nederlands niet zo mooi. Tenminste,
dat vindt dichter Joost Oomen, een van
de twee ambassadeurs van de Week van
het Nederlands dit jaar. Het Nederlands
is “best wel clunky”, zegt hij. “En juist dát
maakt de Nederlandse taal ook weer heel
leuk.”
Dat laatste vinden wij ook. In acht
taalopdrachten gaan we speciaal voor
de Week van het Nederlands spelen met
onze taal. Doe je mee?

Meedoen kan op
twee manieren:

→

Deel je bijdragen op je eigen sociale media
(Instagram, TikTok en/of Facebook)
met #WvhN2022
en tag @weekvanhetnederlands.

2

Deze zin van schrijver Marieke Lucas Rijneveld uit het
boek Mijn lieve gunsteling werd vorig jaar verkozen
tot de mooiste literaire zin van het jaar door literair
tijdschrift Tzum. Wat is de allermooiste zin die jij ooit
tegenkwam in een gedicht, in een boek, op straat of
online? Waarom raakt die zin je zo?
DEADLINE

3

OF

→

Mail je antwoord naar
weekvanhetnederlands@deburen.eu

Vermeld bij je inzending duidelijk om welke
opdracht het gaat. Elke dag om 19.00 uur
maken wij de winnaar bekend via
Instagram (@weekvanhetnederlands).
De winnaar wordt bekendgemaakt door speciale
gasten én je kunt elke dag prijzen winnen!

“Lieve gunsteling, ik zeg het je maar meteen:
ik had je in dat steilorige hoogseizoen als een
zweer met een hoefmes uit de klauwlederhuid
moeten verwijderen, ik had ruimte moeten
maken bij de tussenklauwspleet zodat mest en
vuil ertussenuit zouden vallen en niemand je kon
infecteren, misschien had ik je enkel wat moeten
pellen en bijschaven met de slijper, je moeten
reinigen en droogwrijven met wat zageling.”

zondag 2 oktober 12.00 uur

‘Just do it’: iedereen kent die beroemde
slogan van Nike wel. Of Disneys ‘the happiest
place on earth’. Iets verkopen dat lelijk is,
is een stuk moeilijker. Wij geloven dat jij
het kan!

Bedenk een Nederlandstalige slogan voor
jaloezie, verkoop die emotie in je allermooiste
woorden en neem jouw reclame op als radiojingle.
Kun jij ons laten geloven dat jaloezie het mooiste
is wat er bestaat?
DEADLINE

maandag 3 oktober 12.00 uur

4

Wat vind jij het allermooiste Nederlandstalige
nummer ooit geschreven? Zoek het refrein op
en zet het helemaal om in emoji’s (maar vertel
ons wel even om welk nummer het gaat ).

6

Wij nemen het voortouw.
Kan jij raden welk nummer dit is?*

“Aan de rand van het ravijn
bloeien de mooiste bloemen”,
zegt een Nederlandse
uitdrukking. Dat wil zeggen:
de beste resultaten krijg je
als je ook een beetje risico
durft te nemen.

Bedenk een uitdrukking die nog niet
bestaat waarin schoonheid een rol
speelt, en leg uit wat hij betekent.
Extra uitdaging: gebruik de uitdrukking
vanaf nu regelmatig. Nemen andere
mensen hem van je over?
DEADLINE

5

dinsdag 4 oktober om 12.00 uur

Of het nu over romantische liefde gaat of over
de liefde voor familie, vrienden, huisdieren,
hobby’s of goddelijk eten: de liefde is al in
ontelbaar veel liedjes, teksten en andere
kunstvormen bezongen, getekend en
beschreven. Zo vaak zelfs dat het moeilijk is
om er nog iets origineels over te zeggen.
Volgens de ambassadeurs van de Week
van het Nederlands is het gebruiken van je
zintuigen een goede manier om clichés te
vermijden. Hun liefde voor de ondergaande
zon bijvoorbeeld beschrijven zij als volgt:
“De ondergaande zon smaakt naar
bloedsinaasappelsien. De zon ruikt als warme
melk. De donkerrode zon klinkt als de witte
toetsen op een piano.”

DEADLINE

7

woensdag 5 oktober om 12.00 uur

De zonsondergang, een schattige puppy, het
uitzicht over Parijs, een perfect doelpunt: er zijn
van die dingen die bijna iedereen mooi vindt.
Wat is iets dat jij mooi vindt, maar de meeste
mensen niet?

Schrijf een limerick over jouw liefde voor ongewone
schoonheid.

Wat is een limerick? Een grappig
gedichtje van vijf regels, waarbij de
eerste, tweede en vijfde regel op elkaar
moeten rijmen, en de derde en vierde
ook. De derde en vierde regel zijn ook
korter dan de andere.
Bijvoorbeeld:
Het meervoud van stad dat is steden
Je zegt niet gelijd maar geleden
Niet drinkte maar dronk
Niet zinkte maar zonk
Dat Nederlands geeft moeilijkheden

Beschrijf zo origineel mogelijk hoe jouw liefde voor
iets of iemand voelt en gebruik daarbij al je zintuigen.
Welke kleur heeft jouw liefde? Hoe ruikt, proeft, klinkt
en voelt die?
DEADLINE

donderdag 6 oktober om 12.00 uur

DEADLINE

vrijdag 7 oktober om 12.00 uur

8

Wat vind jij mooi aan het boek dat je
nu aan het lezen bent?

Vertel het ons met een stiftrecensie. Kopieer
een pagina uit je boek of maak er een foto van.
Streep alle woorden door die je niet nodig hebt
en houd alleen de woorden over die beschrijven
wat jij van dat boek vindt. Houd er rekening mee
dat je zo compleet mogelijke zinnen probeert te
vormen voor je recensie, dus streep niet te gauw
woorden door!
DEADLINE

zaterdag 8 oktober om 12.00 uur

* Dit is het refrein van een van onze favoriete nummers van dit jaar: De
Diepte van de Nederlandse zangeres S10, die voor het eerst in jaren
weer een Nederlandstalig nummer naar het Songfestival meebracht.

Gaat lezen moeilijk?
Geen probleem!
Deze Taalkrant is ook beschikbaar voor wie door dyslexie,
een visuele of een fysieke beperking leesmoeilijkheden
heeft. Voor het tweede jaar op rij maakten we een inclusieve
Taalkrant samen met Luisterpuntbibliotheek in Vlaanderen
en Bibliotheekservice Passend Lezen in Nederland.
De braillekrant kon je net als deze Taalkrant al bestellen, en
nu is er ook een ingesproken versie. Onze ambassadeurs
Joost Oomen en Raf Njotea zijn de studio ingedoken om de
Taalkrant zelf in te spreken.
Zo kan iedereen meegenieten van dit taalfeest. Sommigen
lezen met hun ogen, anderen met hun oren of vingers!

De Taalkrant
beluisteren?
Surf naar
weekvanhetnederlands.org

↑

JOOST OOMEN

RAF NJOTEA

↓

30.09.22 vanaf
20.00 uur
KANTL, Koningstraat
18, 9000 Gent, BE

01.10.2208.10.22
Elke dag op de
Facebookpagina
van De Schrijfstudio

03.10.2207.10.22
Sterren NL Radio

04.10.22
vanaf 19.30 uur
deBuren,
Leopoldstraat 6,
1000 Brussel, BE

06.10.22 van
15.00 tot 16.00
Online, YouTubekanaal
van het Instituut voor
de Nederlandse Taal

06.10.22 en
07.10.22 van
9.00-12.00 uur
Online, aanmelden
via papierispasse.nl

07.10.22 vanaf
20.00 uur
Bekijk op
deschrijfwijzen.be waar
je kunt meespelen!

Deadline
08.10.22
Deelname via
azertyfactor.be/
wedstrijden

Benieuwd naar het hele programma
van de Week van het Nederlands?
Surf naar
weekvanhetnederlands.org

Nacht van de Canon
Tijdens de tweede editie van dit literair-muzikaal feest
wordt meteen ook de Week van het Nederlands ofﬁcieel op gang getrapt. Met de performance van ambassadeurs Joost Oomen en Raf Njotea en nog veel meer.

Elke dag een taalweetje
Wist jij dat het woord ‘vierentwintigletterwoord’ precies
24 letters heeft? Tijdens de Week van het Nederlands
publiceert De Schrijfstudio elke dag een leuk weetje
over onze taal.

Nederlandstalige Top 1000
Froukje, Bizzey, of toch liever De Dijk? Tijdens de Week
van het Nederlands luister je op Sterren NL Radio
naar de Nederlandstalige Top 1000. De duizend beste
Nederlandstalige liedjes, gekozen door jou.

Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd
Hoe beïnvloedt taal onze mening? En wat is de
impact van een nieuwe taal op je persoonlijkheid?
Vier experts geven antwoord op een taalvraag, een
woordkunstenaar sluit de avond af.

Het Taalvragenvuur
Wat is het langste Nederlandse woord? Komt er
na een dubbele punt een hoofdletter? Stel al je
brandende taalvragen aan twee taaladviseurs van
Onze Taal en Team Taaladvies.

Powerworkshop Spelling & Grammatica
Hoe schrijf je Engelse woorden in het Nederlands, en
wanneer moeten woorden nu los of juist aan elkaar?
Papier is passé geeft je de kans om kosteloos jouw
kennis van het Nederlands op te frissen.

De Schrijfwijzen
Creatief Schrijven vzw, De Standaard en de Vlaamse
bibliotheken dagen iedereen uit om mee te spelen met
De Schrijfwijzen. Géén klassiek dictee vol tongbrekers
wél een ludiek en laagdrempelig taalspel.

Schrijf een ﬂitsverhaal en win!
Taal kan een moment versnellen, vertragen of zelfs pauzeren. Ben je tussen de 12 en 20 jaar? Schrijf een ﬂitsverhaal van max 101 woorden waarin je de tijd manipuleert,
en win een cadeaubon t.w.v. €250,- en een laptop!

NR. 8

O OIS
M

WEEK VAN HET
NEDERLANDS

Oh

zo

m

oo

i

TE

L
E
L
R
A

Van 1 tot en met 8 oktober 2022
gaan wij met jou op zoek
naar het allermooiste
Nederlands

D
E
Surf naar weekvanhetnederlands.org
om te zien waar de ambassadeurs optreden!

Scenarist voor de tv-series
Dertigers en Familie, columnist voor
De Standaard. Maakte samen met
Lander Kennis de podcast Ouder over
het mysterieuze migratieverleden
van zijn vader. Mengt zich in het
maatschappelijke debat rond thema’s
als diversiteit, identiteit en taal.
@rafnjotea

rafnjotea.com

JOOST
OOMEN

RAF
NJOTEA

Scenarist Raf Njotea en dichter Joost Oomen zijn dit jaar
de twee ambassadeurs van de Week van het Nederlands!
Schrijver, dichter en performer,
publiceerde de bundels
Vliegenierswonden en De Stort, de
roman Het Perenlied en het reisverslag
Visjes. Treedt op van Vlieland tot Pisa,
literair talent van 2021 volgens
De Volkskrant, en deed mee aan
De Slimste Mens.
@joostoomen

joostoomen.com

‘De onmogelijke opgave om de ondergaande
zon te bezingen – in 20 minuten’
Raf en Joost gingen voor de Week
van het Nederlands aan de slag met
het thema van dit jaar: schoonheid
in de Nederlandse taal. Het resultaat:
een zinderend optreden waarmee ze
in de Week langs scholen en podia in
Vlaanderen en Nederland reizen.
Je luistert naar een lied van je
favoriete artiest of je kijkt naar
iets adembenemend moois – een

De Taalkrant is een uitgave van Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de Taalunie in het kader van de Week van het Nederlands 2022. Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie: deBuren. Vormgeving: Pjotr.

zonsondergang bijvoorbeeld. Het raakt
je en je wil die ervaring delen. Maar je
hebt enkel de taal om je gevoel over te
brengen, en schieten woorden niet altijd
tekort?
Raf en Joost bewijzen in hun voorstelling
het tegenovergestelde en gaan op zoek
naar een recept om wat je ziet, voelt en
ervaart tóch op zijn allermooist – maar
zonder clichés – te verwoorden.

