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• De geschiedenis van ‘landverrader’.
INT

• ‘Treintrots’ op het spoor. Team
Taaladvies

• ‘Macher’, ‘bodenlos’ of ‘Smash’ wordt
het Duitse jeugdwoord van het jaar.
NDR

Online lezen | Afmelden

29 sep 2022
aflevering 2411

Woordenschat

archetype
In het nieuwe boek van Karen Armstrong noemt ze het goddelijke een kracht die als
een archetype in allerlei culturen opduikt. Wat een archetype is en wie de betekenis
van dat woord beïnvloed heeft, is te lezen op de website van Onze Taal. 

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• De nieuwe prins van Wales leert Welsh. Blauw Bloed
• Vijf vragen en antwoorden over voornaamwoorden in tijden van grote aandacht voor

genderneutrale en genderinclusieve taal. Quest
• De tekst van deze Taalpost is niet geschreven door schrijfsoftware die gebruikmaakt

https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/landverrader/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies#woord-van-de-week
https://www.ndr.de/kultur/buch/Jugendwort-des-Jahres-2022-Macher-bodenlos-oder-Smash,jugendwort224.html
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/archetype
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/archetype
https://blauwbloed.eo.nl/royaltynieuws/prins-william-leert-nieuwe-taal-en-kent-al-een-paar-woorden
https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a41403213/hebben-we-echt-andere-woorden-nodig-voor-mensen-die-zich-man-noch-vrouw-voelen/
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• Lize Spit schrijft het
Boekenweekgeschenk 2023. NOS

• U hoeft niet tot volgend jaar te
wachten om iets over Lize Spit te
lezen. In het jongste nummer van
Onze Taal staat een dubbelinterview
met schrijversechtpaar Lize Spit en
Rob van Essen. Onze Taal

• Nemen Spit en Van Essen woorden
van elkaar over? Luister naar hun
radio-interview. VRT Radio 1

van kunstmatige intelligentie. Zullen zulke ‘AI writers’ ooit de redacteurs vervangen?
En welke software levert op dit ogenblik de beste schrijfresultaten op? Eric van Hall
zocht het uit. Emerce

Lize Spit

https://onzetaal.nl/tijdschrift/september-2022/artikel/een-dubbelinterview-met-schrijversechtpaar-lize-spit-en-rob-van-essen
https://nos.nl/artikel/2446266-lize-spit-schrijft-het-boekenweekgeschenk-2023
https://onzetaal.nl/tijdschrift/september-2022/artikel/een-dubbelinterview-met-schrijversechtpaar-lize-spit-en-rob-van-essen
https://radio1.be/luister/select/leve-de-lage-landen/lize-spit-ik-vind-het-vreselijk-dat-ik-sommige-nederlandse-woorden-overneem
https://www.emerce.nl/achtergrond/ai-writers-vloek-of-zegen-hoe-presteren-ze-bij-het-produceren-van-content
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Komende zaterdag wordt in de
uitzending van De Taalstaat de
Taalboekenprijs 2022 uitgereikt. Voor
deze prijs komen vijf boeken in

Week van het Nederlands
• Zaterdag 1 oktober in De Taalstaat: aftrap van de Week van het Nederlands, met

onder meer de uitreiking van de Taalboekenprijs 2022. NPO Radio 1 en Week van
het Nederlands

• Op 5 oktober om 19.30 uur gaan de makers van de podcast Over taal gesproken in
gesprek met Vivien Waszink over inclusieve taal. Week van het Nederlands

• Op 6 oktober om 15.00 uur barst het Taalvragenvuur los: twee taaladviseurs van
Team Taaladvies en Onze Taal beantwoorden live je taalvragen. Je kunt alvast
taalvragen insturen. Onze Taal

• Het project Laurens Jz. Coster mailt iedere werkdag gratis een Nederlandstalig
gedicht naar zijn abonnees – als een bloemlezing in dagelijkse afleveringen. In de
Week van het Nederlands zijn dat vijf mooie en ontroerende, oude of nieuwe
gedichten over taal.  Informatie over Coster - Abonneren op Coster

Nominaties Taalboekenprijs uitgelicht

https://onzetaal.nl/schatkamer/kijken-en-luisteren/taalvragenvuur
https://radio1.be/lees/kijk-op-zaterdag-1-oktober-naar-de-taalstaat-in-de-app-van-radio-1
https://weekvanhetnederlands.org/
https://weekvanhetnederlands.org/wat-mag-je-ook-zeggen-een-gesprek-over-nieuwe-inclusieve-taal/
https://onzetaal.nl/schatkamer/kijken-en-luisteren/taalvragenvuur
https://laurensjzcoster.blogspot.com/
https://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster
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aanmerking, die we graag aan je
voorstellen op onze website.

Klik hier voor een voorproefje van en
meer informatie over Zeven talen in
zeven dagen. 

Lees meer

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 cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger

En verder
• Spreekt iemand slecht Nederlands tegen je? Praat niet in het Engels terug, zegt een

onderzoeker. RTL Nieuws
• Vertaalster Marina Khonina beschrijft hoe ze met behulp van online leermiddelen het

Oekraïens onder de knie kreeg. (Engelstalig artikel) Global Voices
• Een Indiase leerkracht doodt een leerling die een spelfout gemaakt zou hebben. Het

Nieuwsblad

Cadeau-abonnement met kaartenset

https://onzetaal.nl/shortlist-taalboekenprijs-2022-bekend/zeven-talen-in-zeven-dagen
https://onzetaal.nl/shortlist-taalboekenprijs-2022-bekend/zeven-talen-in-zeven-dagen
https://onzetaal.nl/shortlist-taalboekenprijs-2022-bekend/zeven-talen-in-zeven-dagen
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5335892/nederlandse-taal-engels-taalonderzoeker
https://globalvoices.org/2022/09/26/my-journey-to-learning-ukrainian-and-the-online-language-tools-that-took-me-there/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220927_97515263
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een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

Heb je een voorliefde voor taal en help je
graag studenten hun teksten te
verbeteren? Dan zoekt Scribbr jou!

We zoeken kandidaten met minimaal
een universitaire bacheloropleiding en
een beschikbaarheid van 10+ uur per
week.

Je krijgt begeleiding, toegang tot onze
editorcommunity en je verdient
gemiddeld € 20 - € 25 per uur.

Bekijk de vacature

Advertentie

Vacature editor: freelance scripties
nakijken

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://www.scribbr.nl/nakijken/nederlands/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=lp-taalpost%A0
https://www.scribbr.nl/over-ons/editors/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=lp-taalpost
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Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Erik Dams, Marc
van Oostendorp en Onze Taal.

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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

