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Lees meer

1 en 2 april 2022:
Neerlandistiekdagen
in Groningen

Op 1 en 2 april komen neerlandici uit heel
het taalgebied bij elkaar om met elkaar te
praten over de Nederlandse taal en
literatuur. 2 april is daarbij een publieksdag
voor alle belangstellenden. Meer informatie
(ook over hoe u zich kunt aanmelden)
vindt u hier.

Meer informatie

#2356 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
10
FEB
2022

Woordpost: qat
In een artikel over Jemen is te lezen hoe de vroegere leider Imam Ahmed qat kauwt tijdens een
audiëntie. Maar wat is dat eigenlijk voor woord – qat? Lees er meer over op de website van Onze
Taal.

Woorden
>> Frunk. (Team Taaladvies)

>> Vinkjesmens. (Taalbank)

>> Vinkjestering. (INT)

>> Wc-eend. (Jong Neerlandistiek)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/qat
https://neerlandistiek.nl/2022/01/2-april-2022-neerlandistiekdagen-publieksdag-groningen-2/
https://neerlandistiek.nl/2022/01/2-april-2022-neerlandistiekdagen-publieksdag-groningen-2/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/qat
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/frunk
https://www.taalbank.nl/2022/02/08/vinkjesmens/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/vinkjestering/
https://neerlandistiek.nl/2022/02/wij-van-wc-eend/
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 Denkt u mee met
onze taaladviseurs?
Als u Onze Taal op Linkedin volgt, is het u
vast al opgevallen dat we af en toe
taalkwesties bespreken. We roepen u dan
op om mee te denken. De kwestie van
deze week luidt: is het ‘hoe lang’ (met
spatie) of ‘hoelang’ (zonder spatie)?
 
De recente naslagwerken maken een
onderscheid: ‘hoe lang’ slaat op lengte of
afstand, ‘hoelang’ hoort bij tijd.
 
Is dat werkbaar? We zijn benieuwd naar
uw mening!

Meedenken

Advertentie

Gratis boek bij
lidmaatschap
Als u vóór 13 maart een lidmaatschap
voor een jaar (€ 47,50*) afsluit, krijgt
u het boek ‘Waar komt suikerspin
vandaan?’ cadeau.
 
Heeft poedelnaakt iets met een hond te
maken? Waarom heten praatzieke mensen
kletsmajoors? Waar zit je op als je op je
hurken zit? Zit er vis in palingworst? En is
een nijlpaard echt een paard uit de Nijl?
Vroeg of laat komt er een moment dat je
je zoiets opeens afvraagt. Voor zulke
momenten is er dit boekje.
 
 

Taalnieuws
>> Het handschrift van Charles Dickens is ontcijferd. (De Standaard)

>> Het Rijksmuseum mag de term bersiap gebruiken. (NOS)

>> De populairste hondennamen van Vlaanderen: Luna en Max. (De Standaard)

 

En verder
>> Wordle in het Arabisch. (Woardle)

>> Dordle, Absurdle, Queerdle en andere Wordle-klonen. (Mashable)

>> Moet het Engels een officiële taal van Brussel worden? (De Standaard)

https://www.linkedin.com/pulse/hoelang-hoe-lang-genootschap-onze-taal/?trackingId=8QbZwWGvRJ2A%2BpIsMot2Uw%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/1031155/admin/
https://www.linkedin.com/pulse/hoelang-hoe-lang-genootschap-onze-taal/?trackingId=8QbZwWGvRJ2A%2BpIsMot2Uw%3D%3D
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220207_98081538?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://nos.nl/artikel/2416463-rijksmuseum-mag-term-bersiap-gebruiken
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220209_93580226
https://wordle.zoabi.org/
https://nl.mashable.com/digital-culture/6521/de-9-beste-wordle-clones-want-1-woord-per-dag-is-simpelweg-te-weinig
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220207_94732147
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 * prijs voor Nederland, België, Suriname
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 67,–

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

#taaltip

De winnares van de gouden medaille is

de ‘goudenmedaillewinnares’. Er komt

dus geen spatie (een streepje zou nog

wel kunnen). Klik hier voor meer uitleg

en voorbeelden.

Volg Onze Taal op Twitter
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).

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://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://onzetaal.nl/taaladvies/langeafstandsloper
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
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https://onzetaal.nl/webwinkel/
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