
• De nieuwste trendsetter op het werk:
de qq’er. INT

• Dit jaar al 238 keer opgedoken: de
valse wolfspin. Maar hoe vals is die
eigenlijk? PZC

• ‘De cirkel is rond’ in één woord:
‘gelust’. VRT Radio 1
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Woordenschat

corumineren
Meisjes hebben de neiging te corumineren, zo beschrijven onderzoekers van de
Universiteit Utrecht. Het klinkt als ruïneren, maar daar heeft het niets mee te maken.
Wat corumineren is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• De imker van Holyrood, het koninklijk paleis in Edinburgh, heeft de bijen officieel op

de hoogte gebracht van het overlijden van koningin Elizabeth. BNNVARA
• De hoofdstad van Kazachstan droeg drie jaar de naam Nur-Sultan, maar heet nu

weer Astana. NOS
• De online vertaaldienst DeepL heeft het Oekraïens aan zijn aanbod toegevoegd.

DeepL
• Dialect praten is uitgegroeid tot een vorm van verzet. NPO 3

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/qqer/
https://www.pzc.nl/breda/wat-is-er-eigenlijk-vals-aan-de-valse-wolfspin~a24cbda9
https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/de-cirkel-is-rond-in-een-woord-gelust-ontdek-het-nieuwe-ontbreekwoord
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/corumineren
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/corumineren
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/het-was-juist-heel-passend-de-bijen-te-vertellen-dat-de-queen-was-overleden
https://nos.nl/artikel/2444501-hoofdstad-kazachstan-nur-sultan-krijgt-oude-naam-astana-terug
https://www.deepl.com/nl/blog
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/dialect-populair


Tekening: Sietse Wiersma

• De podcast ‘Taaldinge’ brengt een
gesprek over de Afrikaanse Taalraad,
die duidelijkheid wil scheppen over
de positie van het Afrikaans.
Taaldinge

• Nieuw: ‘Pratendevort’, een podcast in
het West-Fries met een rijm, een
verhaal, een liedje, een gesprek en
een column. Noordhollands Dagblad

• Morgen om 16.00 uur gaan de
stembussen open voor de
Nederlandstalige Top 1000. NPO
Radio 5

Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement
op Onze Taal! Je kunt kiezen voor een
half jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).
 
Als je vóór 1 november een cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

Luistervoer

En verder
• Wie het Maori om zich heen hoort, heeft het later gemakkelijker om die taal te leren.

Canterbury
• Het vooraanstaande Italiaanse woordenboek Treccani geeft nu ook de vrouwelijke

vormen van zelfstandig naamwoorden. Il Post
• Het is 200 jaar geleden dat Jean-François Champollion de code van de Steen van

Rosetta kraakte. VRT NWS
• In Limburg spreken relatief meer mensen Limburgs, dan dat er in Fryslân Fries

wordt gesproken. Friesch Dagblad
• André Rieu is de voorlezer van ’t Groet Mestreechs Dictee. Gemeente Maastricht

Cadeau-abonnement met kaartenset

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220913_45754046
https://omny.fm/shows/taaldinge/taaldinge-11-september-2022
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220913_45754046
https://www.nporadio5.nl/sterrennl/nieuws/nederlandstalige-top-1000/efa2ee37-f89f-40a0-96f8-facff1abc797/stem-vanaf-vrijdag-voor-de-nederlandstalige-top-1000
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://www.canterbury.ac.nz/news/2022/exposure-to-te-reo-maori-primes-the-brain-for-language-learning.html
https://www.ilpost.it/2022/09/12/dizionario-treccani-maschile-femminile/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/14/steen-van-rosetta-200-jaar-ontcijferd/
https://frieschdagblad.nl/regio/Het-Limburgs-is-in-eigen-provincie-populairder-dan-het-Fries-27924963.html
https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/inschrijvingen-open-voor-t-groet-mestreechs-dictee


Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Erik Dams, Marc
van Oostendorp en Onze Taal.
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Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

