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Taaltip

een illusie armer/rijker
Als er iets mislukt of een droom in duigen valt, dan ben je ‘een illusie armer’. Je bent
dan wel iets anders rijker geworden. Wat dat is, is te lezen op de website van Onze
Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•
•
•

Wie weleens met een callcenter belt en geen wachtmuziek hoort, moet opletten – er
zou zomaar iemand kunnen luisteren. Het Laatste Nieuws
Overleden: lexicoloog Dick Wortel, kenner van het Leids, dat hij zelf niet durfde te
spreken. Leidsch Dagblad
Het 3000ste gedicht is aangemeld op Straatpoezie.nl. Neerlandistiek

Woorden
•
•
•

Kerkpijn en ostracisme. INT
Nepnabijheid. Trouw
‘Ja’ en ‘nee’ bestaan niet in het Kusunda, een taal uit Nepal. Nog maar één vrouw
spreekt het Kusunda vloeiend. BBC

Botte chatbots
Chatbots zijn kunstmatige gesprekspartners die op internet dialogen met mensen
moeten aangaan. Maar dat loopt soms grondig fout, want de huidige generatie chatbots
praat er maar op los. Zo was Blenderbot, de chatbot van Facebook-moederbedrijf Meta,
onlangs niet mals voor Mark Zuckerberg. En er zijn meer voorbeelden van chatbots die
in gesprekken de plank misslaan.

De achtste aflevering van het
Spelspel
Al zeven 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 achtste 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

Podcasts
•
•
•

•

Hoe tolkt een tolk tussen wereldleiders? NPO Radio 1
Gesprek met Spinvis, onder meer over de inperkende werking van woorden. De
Poëziepodcast
Met deze tips gebruik je de Spaanse lidwoorden nooit meer verkeerd. Holistische
Hispanist
100 jaar opleiding Keltische talen en cultuur aan de Universiteit Utrecht (en een
congres in 2023). Celtic Students Podcast

En verder
•
•
•

Auteur Ingeborg Nienhuis schrijft in makkelijk leesbaar Gronings een boek over het
Groninger studentenleven. RTV Noord
De Engelsman Richard Simcott praat 5 talen thuis, 15 talen per week, meer dan 30
per jaar en hij heeft er 50 bestudeerd. The Guardian
Buren ruziën met pamfletten en in hoofdletters. Het Laatste Nieuws

Onze Taal-lidmaatschap + boek
Wie vóór 30 augustus een doorlopend
lidmaatschap (€ 47,50*) afsluit,
ontvangt niet alleen het leukste
tijdschrift over taal, maar ook het boek
Dat mag je óók (al niet meer) zeggen,
waarin taalkundige Vivien Waszink
inventariseert wat er allemaal gebeurt
op het gebied van schurende taal,
genderinclusief woordgebruik en het
weergeven van diversiteit.
* Prijs voor studenten: € 23,75. Prijs
buiten het Nederlandse taalgebied:
€ 67,–.

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!
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