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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
•
•

•

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

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

Luistervoer
•

•

•

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

Tekening: Sietse Wiersma

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
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 cadeauabonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

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

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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