
• 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
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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

https://twitter.com/duolingo/status/1549364687036350464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1549364687036350464%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnl.mashable.com%2Ftv-shows%2F7697%2Fduolingo-breidt-hoog-valyrisch-cursus-uit-voor-house-of-the-dragon
https://nl.mashable.com/tv-shows/7697/duolingo-breidt-hoog-valyrisch-cursus-uit-voor-house-of-the-dragon
https://nos.nl/artikel/2437614-nieuwe-naam-voor-echt-zwerkbal-om-afstand-te-nemen-van-j-k-rowling
https://www.thegamer.com/stray-players-decode-fictional-language/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/obsoleet
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/obsoleet
https://www.hln.be/nieuws/vanaf-september-2023-gestandaardiseerde-test-nederlands-voor-anderstaligen~a84a24bd/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/21/fout-bij-beediging-rechters-onderzoek-naar-geldigheid-1-100-uitspraken-a4137024
https://dingtiid.frl/dingtiid-uteret-soargen-oer-besunigings/
https://www.mr-online.nl/arresten-hoge-raad-het-best-leesbaar-bestuursrechters-bungelen-onderaan/


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

• 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

Nieuwe column van Sylvia Witteman

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

https://onzetaal.nl/tijdschrift/juli-2022/artikel/sylvia-witteman-top
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juli-2022/artikel/sylvia-witteman-top
https://www.youtube.com/watch?v=chpT0TzietQ
https://www.youtube.com/watch?v=chpT0TzietQ
https://www.youtube.com/watch?v=_nX-Anm9Fmo
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/6f1e470e-5f77-4a39-bd9b-fa6718b28e8e/2022-07-21-maaike-koffeman-en-amber-smits-over-het-teruglopend-aantal-taalstudenten
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/19/overal-op-de-wereld-praten-mensen-in-dezelfde-mamanaise-tegen-babys-2-a4136835
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-healthcare-outcomes-language/
https://tweakers.net/nieuws/199306/google-ontslaat-engineer-die-claimde-dat-lamda-zelfbewust-was-geworden.html


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

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

https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-30-juli-2022/quiz-486421
https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-30-juli-2022/quiz-486421
https://www.adformatie.nl/gedragsverandering/6-woorden-die-je-beter-niet-een-persbericht-kunt-zetten
https://www.demorgen.be/meningen/kent-u-een-andere-taal-die-een-woord-laat-schuilen-in-zijn-alfabet~be824c5f/
https://www.frankrijk.nl/2022/07/taal-test-boodschappen-frans/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/en-hoe-stijgt-boven-elke-verwachting-uit~be20933c/


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

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

Bestel nu

Advertentie Van Dale

Heb je een taalvraag?

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://webwinkel.vandale.nl/miet-ooms-eerste-hulp-bij-taalkwesties?utm_source=Onze+Taal&utm_medium=Banner&utm_campaign=EHBT
https://webwinkel.vandale.nl/miet-ooms-eerste-hulp-bij-taalkwesties?utm_source=Onze+Taal&utm_medium=Banner&utm_campaign=EHBT
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/


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.

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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

Meer informatie
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