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Woordenschat

kwinkslag
De 79-jarige dirigent Hartmut Haenchen reageert met een kwinkslag op zijn keuze
voor het uitvoeren van een begrafenismis van Verdi. Wat is dat voor slag, een
kwinkslag? Lees erover op de website van Onze Taal.  

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• De Britse overheid belooft ‘miljoenen’ te investeren in taalonderwijs. GOV.UK
• De oudste tekst in het Baskisch, gevonden in Spanje. Aranzadi
• Het Duits krijgt steeds meer Engelse leenwoorden. Dat is een gevaar, volgens

sommige taalkundigen. Westfälische Nachrichten

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/flexflitser/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/toot
https://www.taalbank.nl/2022/11/15/vindtertainment/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/kwinkslag
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/kwinkslag
https://www.gov.uk/government/news/millions-invested-in-language-lessons
https://www.aranzadi.eus/la-escritura-en-la-mano
https://www.wn.de/freizeit/ratgeber/specials/denglisch-wenn-die-deutsche-sprache-abhandenkommt-2660443?&npg


Nomineer je favoriete jaarwoorden
Hongerwapen, prijsplafond, energiearmoede, doemscrollen, plaktivist – het zijn
allemaal woorden die dit jaar kenmerken. Maar als we binnenkort het Onze Taal-woord-
van-het-jaar 2022 willen kiezen, welk woord mag er dan zeker niet in de shortlist
ontbreken? Stuur je suggestie(s) in via de onderstaande knop.

Nomineer!

Raad de taal
De rage rondom het woordspel Wordle lijkt een beetje voorbij, maar misschien komt
daar verandering in met deze nieuwe variant: Lingule. Je krijgt een woord te zien en
moet raden uit welke taal dit komt. 

https://m12.mailplus.nl/wpwnpddhtvfi-3616-31200444-test-1
https://m12.mailplus.nl/wpwnpddhtvfi-3616-31200444-test-1
https://lingule.xyz/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/nov-dec-2022/artikel/een-lange-boon-op-duizend-poten


Word nu lid van Onze Taal en lees vanaf
januari elke maand het tijdschrift Onze
Taal. 
 
Als je nu een lidmaatschap afsluit, krijg
je niet alleen 10% korting, maar ontvang
je ook als extraatje het dubbeldikke
themanummer over Nederlandstalige
muziek (t.w.v. € 6,95), dat deze maand
verschijnt.
 
Prijs binnen het Nederlandse
taalgebied: € 43,- (i.p.v. € 47,50). 
Studenten betalen slechts € 21,50.

Meer informatie

Illustratie: Erik Kriek

Nu te lezen op onze website

Ontregelende Nederlandstalige
nederbeat
Halverwege de jaren zestig was alle beatmuziek in de Lage Landen Engelstalig. Alle?
Nee, er was een ondergronds stroompje Nederlandstalige nederbeat, met soms wel
héél maffe teksten. Kees van der Zwan schreef er een artikel over voor het nieuwe
nummer van Onze Taal. Dat artikel is nu gratis te lezen op onze website.

Naar het artikel

En verder
• Hoe letterlijk is het woord ‘letterlijk’? Waar komt pindakaas vandaan? (podcast)
• Waarom ‘hun’ langzaam verdrongen wordt door ‘hen’. Trouw
• Een nieuwe formulering bij de jeugd: ‘Kun je stoppen?’ Neerlandistiek

Onze Taal-lidmaatschap met 10% korting + 
themanummer over Nederlandstalige muziek!

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/tijdschrift/nov-dec-2022/artikel/een-lange-boon-op-duizend-poten
https://waarkomtpindakaasvandaan.buzzsprout.com/1344583/11689801-hoe-letterlijk-is-het-woord-letterlijk
https://www.trouw.nl/cultuur-media/neem-ze-hun-hen-niet-kwalijk~b0fe712e/
https://neerlandistiek.nl/2022/11/kun-je-stoppen/


Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
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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

