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Taaltip: 20 maart/Maart is de eerste dag 

In de zin ‘20 maart/Maart is de eerste dag van de astronomische lente’ is 

maart met een kleine letter juist. 

 

Als een zin met een cijfer begint, vervalt de hoofdletter die normaal gesproken 

het begin van een zin markeert. Het cijfer neemt in zo’n geval de eerste 

zinsplaats in; de hoofdletter ‘verschuift’ niet naar het tweede woord. Hetzelfde 

geldt bij samenstellingen of afleidingen die beginnen met een cijfer. Nog 

enkele voorbeelden: 

 47 mensen hebben zich opgegeven voor de training. 

 53,8 procent: dat was de opkomst bij de vorige 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 0,25% rente is niet bepaald spectaculair. 

 088-nummers zijn ook vanuit het buitenland te bereiken. 

 65+’ers vormen een steeds grotere groep. 

 

Meer uitleg op onze website  

 

  

  

  

Oertaal 

 Hebben alle talen dezelfde oorsprong? (NPO) 

 Hoe oud is de oertaal van alle mensen? Nijmeegse onderzoekers 

proberen het vast te stellen met de computer. (NRC) 

 Grottekeningen geven misschien aanwijzingen over de prehistorische 

taal. (Smithsonian) 

 

  

  

  

Afrika 

 De Keniaanse schrijver Ngũgĩ wa Thiong’o wil niet langer in het 

‘kolonialistische’ Engels schrijven; hij verkiest zijn moedertaal 

Kikuyu: “Taal is een oorlogsgebied.” (The Nation) 

 De Angolese zanger Toty Sa’Med kent maar weinig Kimbundu, maar 

wil er wel liedjes in schrijven. (BBC) 

 De Franse president Emmanuel Macron vraagt zich af of het Frans 

niet weer wat meer voet aan de grond kan krijgen in Afrika. (Le point) 

 Afrikaanse voornamen zijn net zo veelzijdig als Afrika zelf. 

(Unternehmen Heute) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies/75-aanwezigen-hielpen
https://npofocus.nl/artikel/7679/hebben-alle-talen-dezelfde-oorsprong
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/hoe-oud-is-de-oertaal-van-alle-mensen-a1595969
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/did-cave-acoustics-play-role-art-and-language-180968252/
https://www.thenation.com/article/language-is-a-war-zone-a-conversation-with-ngugi-wa-thiongo/
http://www.bbc.com/news/world-africa-43401024
http://afrique.lepoint.fr/culture/macron-une-nouvelle-francophonie-pour-la-nouvelle-afrique-19-03-2018-2203827_2256.php
http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=490280
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

En verder 

 De geluidsarchieven van het Meertens Instituut zijn vrijwel helemaal 

gedigitaliseerd. Dat wordt op 26 april a.s. gevierd met een 

symposium. (Meertens Instituut) 

 Met de app Duolingo kun je nu ook de Star Trek-taal Klingon leren. 

(Bright.nl) 

 De Franse zangeres Mireille Mathieu is ambassadrice van de 

Russische taal. (Le Figaro) 

 

  

  

  

Advertentie  

Check je tekst 
Tips en checklists om sneller en beter te schrijven  

 

  

 

Check je tekst is een handzaam 

boekje met tips om sneller en 

beter te schrijven. 

 

Het boekje bestaat uit twee 

delen. Het eerste deel gaat in op 

de structuur van een tekst: het 

behandelt onder meer het kiezen 

van een onderwerp, het maken 

van een plan en een goede 

indeling. Het tweede deel bevat 

praktische kwesties op het 

gebied van stijl, spelling en 

woordkeus. 

 

Achterin staat bovendien een 

checklist om een tekst nog eens 

goed na te lopen en eventueel te 

corrigeren.  

Meer informatie  

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/agenda/145508-symposium-geluiden-van-nederland
https://www.bright.nl/nieuws/duolingo-leert-je-gratis-de-klingon-taal
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/03/19/97001-20180319FILWWW00214-mireille-mathieu-nommee-ambassadrice-de-la-langue-russe.php
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
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https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

