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• Schrijver Koos Meinderts protesteert
tegen het WK voetbal in Qatar door
tijdens wedstrijden van het
Nederlands elftal voor te lezen in
‘Studio 6500’. Den Haag FM 

• Voorlezen aan elkaar is een sleutel
tot verwondering, verbinding en
vertraging. De Standaard

• Tijdens de Voorleesweek zet
Iedereen Leest het belang én het
plezier van voorlezen in de kijker.
Voorleesweek
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Taaltip

onder meer / ondermeer
Onder meer is met een spatie: ‘Ze vonden onder meer chocolademunten in hun
schoen.’ Hoe dat met zonder meer zit, is te lezen op de website van Onze Taal. 

Lees de uitleg

Taalnieuws
• De Nederlandse band Van Dik Hout zorgt aanstaande zaterdag voor de muzikale

omlijsting bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2022. De Taalstaat
• Opschudding in Zottegem: in de voetgangerstunnel onder het station is de tekst van

‘Zottegem Blues’ opeens verdwenen. De Morgen
• Middeleeuws Vlaanderen was een cultureel kruispunt vol meertaligheid. Universiteit

Utrecht
• Het woord ‘LOVE’ moet weg van de shirts van de Belgische voetbalploeg.

BNNVARA

Voorlezen

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221120_97839863?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4652390/kunstlicht-koos-meinderts-leest-voor-tijdens-wedstrijden-wk-in-qatar
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221120_97839863?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.voorleesweek.be/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/ondermeer-onder-meer
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/1a93f70c-d92b-4dcb-a44f-23d219b5c36e/van-dik-hout-verzorgt-muzikale-omlijsting-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://www.demorgen.be/nieuws/wordt-de-johnny-cash-van-zottegem-weldra-in-ere-hersteld~b9bfb99cf/
https://www.uu.nl/nieuws/middeleeuws-vlaanderen-was-een-cultureel-kruispunt-vol-meertaligheid
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/fifa-haat-liefde-en-verbiedt-nu-ook-het-belgische-uit-shirt-op-wk-qatar


Nu te lezen op onze website

Welke artiest hoor je daar toch
zingen?
Dankzij dit overzicht, dat Katinka Polderman maakte voor het nieuwe nummer van
Onze Taal, weet je voortaan altijd welke artiest je hoort zingen!

Bekijk het volledige overzicht nu op onze website.

Naar de website

Nonsens en onzin
• Meta lanceerde vorige week een demoversie van Galactica, een ambitieus

taalmodel. Al snel bleek dat het nonsens produceerde: de kunstmatige intelligentie
is niet in staat feiten van fictie te onderscheiden. Ondertussen staat Galactica niet
meer online. MIT Technology Review

• De broodrooster is uitgevonden door de Schot Alan MacMasters – tenminste, dat
stond jarenlang op Wikipedia, maar het is nonsens. De Standaard en BBC

• De Zuid-Afrikaanse actrice Charlize Theron noemt het Afrikaans een uitstervende
taal. ‘Onzin’, zegt Steve Hofmeyr, een van de bekendste zangers die vooral in het
Afrikaans zingen. NOS

Maak ons herfstdictee
Aanstaande zaterdag om 11.00 uur zal het Groot Dictee der Nederlandse Taal worden

https://onzetaal.nl/tijdschrift/nov-dec-2022/artikel/poldertaal-wie-hoort-u-daar-zingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift/nov-dec-2022/artikel/poldertaal-wie-hoort-u-daar-zingen
https://www.technologyreview.com/2022/11/18/1063487/meta-large-language-model-ai-only-survived-three-days-gpt-3-science/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221120_97837730?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.bbc.com/news/the-reporters-63622746
https://nos.nl/artikel/2452880-charlize-theron-onder-vuur-na-uitspraak-over-uitstervend-afrikaans
https://onzetaal.nl/schatkamer/spelen/quizzen/herfstdictee


De Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek is voor een tijdelijk
docentschap in Zuid-Afrika op zoek naar
een junior docent die ervaring heeft in
het geven van Nederlands als Vreemde
Taal. Het gaat om een verblijf van zes tot
acht weken in Zuid-Afrika tijdens het
eerste semester van 2023. 

Reageren kan tot 6 december 2022.

Lees meer

Ben je op zoek naar een cadeau voor
een mede-taalliefhebber? Met de
Taalkalender 2023 zit je altijd goed. 

Maar ook de nieuwe d/t-doek is vast
een schot in de roos. Voortaan altijd
taalplezier tijdens de afwas! 

En leest je gewaardeerde taalvriend(in)
Onze Taal nog niet? Dan is een
cadeau-abonnement natuurlijk het
allerbeste cadeau.

Naar de webwinkel

uitgezonden op NPO Radio 1. We hebben een kort herfstdictee gemaakt, waarmee je
alvast kunt oefenen. Het dictee bestaat uit vier zinnen die je kunt beluisteren. Veel
succes!

Naar het herfstdictee

En verder
• De Australische milieufilosoof Glenn Albrecht heeft nieuwe woorden bedacht voor

‘aarde-gerelateerde gevoelens’. VPRO
• In Duitsland is de discussie over inclusief taalgebruik uitgemond in een ware

cultuurstrijd. Duitsland Instituut
• ‘Abracadabresque’ en andere Franse woorden die verhemelte en tongspieren op de

proef stellen. Frankrijk.nl
• De Griekse basketbalspeler Giannis Antetoukounmpo (bijnaam: ‘Greek Freak’) heeft

de spelling van zijn Nigeriaanse achternaam weer veranderd. Yardbarker

Advertentie IVN

Vacature: tijdelijke post voor docent
Nederlands als Vreemde Taal 

in Zuid-Afrika

Decembercadeaus voor
taalliefhebbers

https://www.ivn.nu/nieuws/vacature-wisseldocentschap-zuid-afrika-reageren-tot-6-december-2022-2135
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/spelen/quizzen/herfstdictee
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2022/symbioceen-begrippenlijst.html
https://duitslandinstituut.nl/artikel/52127/gendern-duitse-worsteling-met-inclusieve-taal
https://www.frankrijk.nl/2022/11/10-moeilijke-woorden-franse-uitspraak/
https://www.yardbarker.com/nba/articles/giannis_antetokounmpo_explains_his_name_change/s1_17009_38148028


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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Nu winkelen

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