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Woordenschat

obsoleet
In een onlangs verschenen boek over datawijsheid is te lezen dat veel bedrijfsdata na
een jaar obsoleet zijn. Is dat goed of juist niet? Over de betekenis en achtergrond van
het woord obsoleet is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
•
•
•
•

Vanaf september 2023 komt er een gestandaardiseerde toets Nederlands voor
anderstaligen in het Vlaamse volwassenenonderwijs. HLN
Omdat veel rechters in ’s-Hertogenbosch een verkeerde tekst hebben uitgesproken
bij hun beëdiging, moet er opnieuw gekeken worden naar 1100 uitspraken. NRC
DINGtiid, adviesraad voor het Fries, uit zijn zorgen over de bezuinigingen op de
Friese taal en cultuur. DINGtiid
De arresten van de Hoge Raad zijn het best leesbaar van alle rechterlijke
uitspraken. Mr. Online

Taalfictie
•

•

•

Nu de tv-serie House of the Dragons
verschijnt, breidt talenapp Duolingo
de cursus voor de bedachte taal
Hoog-Valyrisch uit. Mashable
Benelux
Zwerkbal, de sport die is gebaseerd
op de Harry Potter-reeks, krijgt een
andere naam omdat mensen afstand
willen nemen van schrijfster J.K.
Rowling. NOS
De fictieve taal van de computergame
Stray is binnen een paar dagen
ontcijferd. The Gamer

Nieuwe column van Sylvia Witteman
Sylvia Witteman dacht altijd dat er geen
overtreffende trap bestond van prima.
("Prima betekent letterlijk ‘eerste’ of
‘hoogste’. Prima is het beste wat je
krijgen kunt. Prima is een 10.")
Totdat haar zoon haar erop wees dat de
tijden veranderd zijn ...
De hele column uit het nieuwe nummer
van Onze Taal is nu gratis te lezen op
onze website.

Lees de column

Wetenschap
•
•
•

De speciale manier waarop mensen tegen kleine kinderen praten, is over de hele
wereld hetzelfde. NRC
Gezondheidszorg werkt beter als artsen en patiënten dezelfde taal spreken. The
Globe and Mail
Google heeft een medewerker die beweerde dat een chatbot gevoel had, ontslagen.
Tweakers

Video
•
•

•

Film over de letter C. video – jan
Misali
Taalwetenschapper over songteksten
en lyrics. video – Universiteit van
Vlaanderen
Interview over het teruglopend aantal
talenstudenten in Nederland. NPO
Radio1

De vijfde aflevering van het Spelspel
Al vier mensen hebben zich geplaatst voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal van
26 november 2022. Dat deden ze door het Groot Dictee-Spelspel te winnen. Wie wordt
de vijfde deelnemer in november? Luister zaterdag naar De Taalstaat (op NPO Radio
1), van 11.00 tot 13.00 uur.
Heb je zin om je eigen spellingvaardigheden te testen? Doe dan onze nieuwe (pittige!)
quiz.

Speel de quiz

En verder
•
•
•
•

Zes woorden die je beter niet in een persbericht kunt zeggen. Adformatie
Het Nederlands laat een woord schuilen in zijn alfabet: nop. De Morgen
Taalquiz: kun jij boodschappen doen in het Frans? Frankrijk.nl
Hoe is het mogelijk dat twee woordjes (‘En hoe!’) een wereld van betekenis openen?
Trouw

Nu verkrijgbaar: Taalkalender 2023
In de 30e editie van de Taalkalender van
Onze Taal heeft elke dag van de week
weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords (het grootste, beste,
bijzonderste uit alle uithoeken van de
taalwereld), taaladvies, noord & zuid
(taalverschillen en -overeenkomsten

tussen Nederland en Vlaanderen),
taalpuzzels, jaarwoorden (welke
woorden kwamen de afgelopen dertig
jaar in onze taal terecht?) en natuurlijk
taalkronkels!
Reguliere prijs: € 16,99.
Ledenprijs: € 13,49.
De kalender wordt vanaf half september
geleverd.

Bestellen

Advertentie Van Dale

Heb je een taalvraag?
Eerste hulp bij taalkwesties helpt je
direct! De stroomschema’s brengen je
snel bij het antwoord op je taalvraag.

Bestel nu

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 (en
in de zomer één 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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