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Woordpost: ongenaakbaar 
 

  

Zanger Stef Bos noemt de Duitse taal ongenaakbaar en de teksten van Herbert Grönemeyer 

eveneens. Over de betekenisnuances van dit woord is meer te lezen op de website van Onze  

Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Prins Bernhard is zelf niet blij met de term ‘prinsbernhardbelasting’. (Taalbank) 

  >> Geen ‘Teslaquila’ voor Elon Musk. (Business Insider) 

 >> Wat rijmt er op ‘covid’ en ‘covid-19’? (RTL Nieuws) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> ‘Lezen in het digitale tijdperk’: het wetenschappelijk congres van de Stichting Lezen vindt online 

plaats op 10 december. (Stichting Lezen) 

 
>> Vrienden van de taalkundige Jan Blommaert vragen uw steun voor het project ‘Woord X Macht 

X Strijd’, een webdocumentaire over de rol van taal in het organiseren van ongelijkheid. (Jan 

Blommaert-documentaire) 

  

>> Een Amsterdamse taalwetenschapper pleit bij de minister van Binnenlandse Zaken voor meer 

aandacht voor dove kinderen en hun ouders. (NH Nieuws) 
  

  

 

Taalpret 
 

  >> Coronawoordenquiz. (AD)  
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  >> ‘Flappie’ van Youp van ’t Hek is er nu ook in een Engelse versie. (video – Todd Rundgren) 

  

>> Een duo vertolkt ‘Billie Jean’ van Michael Jackson met alleen maar Franse woorden voor 

etenswaren. (GaccioB) 
  

 

 

  

 

Sinterklaasliedjes-

etymologiequiz 

 

  

Wat weet u van de etymologie van 

woorden uit bekende sinterklaasliedjes? 

Doe de quiz: als u de tien vragen hebt 

beantwoord, krijgt u de uitslag te zien en 

meer informatie over de herkomst van de 

woorden. 
 

 

 

 
Quizzen maar 

  

 

 

 

 

Kies het beste Onze Taal-omslag van 2020 
 

  

Van het tijdschrift Onze Taal zijn in 2020 tien nummers verschenen. Welk omslag vindt u het 

beste? Breng nu uw stem uit. 

 

De winnende illustrator wint een taart met zijn eigen ontwerp. En onder degenen die een reactie 

achterlaten met een motivatie van hun stem, wordt een boek verloot.    

 

 
Stem nu 

  

 

 

  

 Winnaars Alles begint met A-prijsvraag 
 

  

In Taalpost 2246 vroegen we wat er aan de hand was met de feestelijke presentatie van het boek 

‘Alles begint met A’ van Diedrik van der Wal. Het antwoord begint ook met een ‘a’: afgelast. 

 

We wensen de vijf winnaars veel leesplezier: Frouke Welling, Hiskia Peters, Erik de Jong, Marianne 

Vekemans en Joke Jaspers. 
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Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Na al dat telewerken of op de kleinkinderen passen 

even lekker met een tijdschrift op de bank zitten? 

Onze Taal is hét blad voor taalliefhebbers. Als lid van 

Onze Taal krijgt u het tien keer per jaar 

thuisgestuurd. Ook krijgt u korting op uitgaven van 

Onze Taal. En natuurlijk beantwoorden we graag uw 

taalvragen. 

 

Actie 

Als u vóór 14 december lid wordt (*), profiteert u 

van 15 procent korting op de lidmaatschapsprijs. 

De korting geldt voor jaar-, halfjaar- en student-

lidmaatschappen, en ook als u iemand een 

lidmaatschap cadeau geeft! 

 

(*) Het eerste nummer wordt in januari verstuurd. Zie 

voor voorwaarden en meer informatie onze webwinkel. 

 

 
Meer informatie 

  

 

  

 
  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Wat betekent ‘veel poeha maken’ en 

waar komt deze #uitdrukking vandaan? 

Je leest het op onze website: 

www.onzetaal.nl/poeha 

#taalweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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 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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