
• ’t Rode licht (van André Hazes) door
Ellen ten Damme

• Een vent uut Kwidamme door Katinka
Polderman

• Hemel en hel door Alex Roeka
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3 liedjes uit Nederland

3 taalspelletjes
• Name that language 
• Een bordspelversie van Wordle
• Crosswordle

3 apps om talen te leren
• Nog steeds de grootste en bekendste: Duolingo 
• Leer een taal met korte, realistische video’s: Memrise
• Vind een match met een andere leerder en leer elkaars taal: Tandem 

3 teksten geschreven door
kunstmatige intelligentie
• Liedje van Nirvana: Manners
• Schets van door de computer zelf bedachte taal, het Glorp: Maximum Effort
• Groot nieuws over eenhoorns: Neerlandistiek

https://www.youtube.com/watch?v=NZ21nmla8vg
https://www.youtube.com/watch?v=NZ21nmla8vg
https://www.youtube.com/watch?v=2pfVQTao1TY
https://www.youtube.com/watch?v=Gam9S_LgYgQ
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://namethatlanguage.org/ntl
https://www.wordlethepartygame.com/
https://crosswordle.org/
https://www.duolingo.com/
https://www.ad.nl/tech/met-deze-apps-kun-je-een-taal-leren~a11c4aae/
https://www.tandem.net/
https://www.manners.nl/nieuw-song-nirvana-smother-kunstmatige-intelligentie/
https://maximumeffort.substack.com/p/i-taught-chatgpt-to-invent-a-language
https://neerlandistiek.nl/2022/12/een-reis-naar-de-eenhoorns-met-ai/


• John & Paul hebben woorden
• Meneer Van Dale
• Over taal gesproken

• Hoe doder, hoe minder
verkoopsucces: Vlogboek

• 24 uur achter elkaar lezen: All About
Leonie

• (Nog) 7 tips om meer te lezen: Floris
Leest

3 podcasts over taal

3 dichtbundels
• Met wat geluk – Ingmar Heytze: Uitgeverij Podium
• Ongevraagd advies – Ester Naomi Perquin: Van Oorschot
• Het einde van de poëzie – Mark Boog: Cossee

3 video’s over lezen

3 bijzondere talen 
• Yamana, de inheemse taal van Vuurland, waarvan de laatste spreekster dit jaar

overleed: NOS
• Toki Pona, een taal met geen ander doel dan troost en plezier: Onze Taal
• Papiaments, de taal waarin nu voor het eerst op het mbo les mag worden gegeven

op Bonaire: Eerste Kamer

3 taalboeken
• Vertalen in de Nederlanden (Taalboekenprijs 2022): Uitgeverij Boom
• Handboek taalkunde: Coutinho
• Spreken en zijn. Hoe taal ons beperkt en bevrijdt: Contact

3 liedjes uit Vlaanderen

https://open.spotify.com/show/2S5proSfXytOEdLo1VXZKH?si=9dfe4230e90643d2
https://open.spotify.com/show/1SXYsILfG9O08rSJxcL9tR?si=019bf0b81b9b4cae
https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr?si=303c0a412d2f408f
https://www.youtube.com/watch?v=Ssi7eCwrjI0
https://www.youtube.com/watch?v=bWg8bo8RwEQ
https://www.youtube.com/watch?v=JxJ2ap-Sd1E
https://www.youtube.com/watch?v=Ssi7eCwrjI0
https://uitgeverijpodium.nl/product/9201/
https://www.vanoorschot.nl/schrijvers/ester-perquin/#tab-2
https://www.uitgeverijcossee.nl/boek/Het-einde-van-de-poezie-T773.php
https://nos.nl/artikel/2418156-inheemse-taal-van-vuurland-verdwenen-met-dood-van-laatste-spreker
https://onzetaal.nl/tijdschrift/februari-maart-2022/artikel/toki-pona
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20221011/kamer_steunt_mbo_onderwijs_bonaire
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/vertalen-in-de-nederlanden-een-cultuurgeschiedenis
https://www.coutinho.nl/nl/handboek-taalkunde-9789046904534
https://www.atlascontact.nl/boek/spreken-en-zijn/


• Mood door Makar
• Stilte onze taal door Camille
• Naïef door Meltheads

In de 30e editie van de scheurkalender
van Onze Taal heeft elke dag van de
week weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords, taaladvies, noord & zuid,
taalpuzzels, jaarwoorden en natuurlijk
taalkronkels.

Het leukste cadeau voor taalliefhebbers!

Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49

Bestellen

En vooruit, nog één extra liedje: ons eigen palindroomlied Taalblaat! 

3 dingen over Taalpost in 2023
1. Vanaf 2023 verschijnt Taalpost één keer per week. Op woensdagochtend.
2. Taalpost zal samengesteld worden door een schrijfbot die wordt gevoed

door kunstmatige intelligentie.
3. Punt 2 is niet waar. Punt 1 wel. Tot 4 januari – voor een betere Taalpost en een best

jaar!

Bijna uitverkocht!

De Taalkalender 2023

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

https://www.youtube.com/watch?v=wnp9mDUmAfo
https://www.youtube.com/watch?v=wnp9mDUmAfo
https://www.youtube.com/watch?v=WT499Sobc4I
https://www.youtube.com/watch?v=Glfy85aMHU0
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2023-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://onzetaal.nl/tijdschrift/nov-dec-2022/artikel/taalblaat


Taalpost biedt twee 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

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.nl
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

