
 Chowchow in 1915 [foto via Wikimedia Commons]

• Hoe begin ik een mailtje? Met ‘hoi’?
de Volkskrant

• Welke hulpmiddelen werken wel en
niet bij dyslexie? Kennislink

• Waar komt de naam van het
hondenras ‘chowchow’ vandaan?
Neerlandistiek
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Taaltip

t-shirt / T-shirt 
Losse letters in een samenstelling krijgen een hoofdletter als ze hun eigen vorm
aangeven: T-shirt, X-benen, H-balk, enz. Maar dat is niet de enige regel. Zie voor meer
uitleg de website van Onze Taal. 

Lees de uitleg

Opinie
• ‘Liever een docent die matig Engels spreekt maar intercultureel sterk is, dan een

native speaker die een internationale klas niet aankan.’ NRC 
• ‘Pas je voornaamwoorden aan voor de studenten.’ ScienceGuide
• ‘Voordat belangengroeperingen excuses van de Nederlandse regering over slavernij

kunnen aanvaarden, moet eerst het woord neger verboden worden.’ AD
• ‘Geen hoogleraar Fries meer? Laten we stoppen trots te willen zijn op onze

achtergrond!’ DvhN

Vragen

Van het jaar
• Slechtste slogan: ‘Maak van uw kruis geen punt’. NOS
• Japans woord: Murakami-sama. Nippon.com
• Duits woord: Zeitenwende. Duitsland Instituut
• Niet-Duitse woorden. Stern

https://neerlandistiek.nl/2022/12/etymologica-chowchow/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chow-Chow_from_1915.JPG
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoi-hey-ha-of-toch-hi-help-hoe-begin-ik-een-mailtje-wie-het-weet-mag-het-zeggen~be2291fd/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/leeshulp-voor-leerlingen-met-dyslexie/
https://neerlandistiek.nl/2022/12/etymologica-chowchow/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/abc-abc-losse-letters-klein
https://onzetaal.nl/taalloket/abc-abc-losse-letters-klein
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/08/het-is-niet-alleen-de-taal-stupid-a4150868
https://www.scienceguide.nl/2022/12/pas-taal-aan-voor-studenten-zeg-diens-in-plaats-van-zijn-of-haar/
https://www.ad.nl/politiek/eisen-aan-accepteren-excuses-slavernij-geld-en-strafbaarstelling-van-het-woord-neger~aa6e9d20/
https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Streektaal-tussen-trots-en-toekomst-28090791.html
https://nos.nl/artikel/2455677-maak-van-uw-kruis-geen-punt-slechtste-slogan-van-het-jaar
https://www.nippon.com/en/japan-topics/c03832/
https://duitslandinstituut.nl/artikel/52505/zeitenwende-duits-woord-van-het-jaar-2022
https://www.stern.de/kultur/das-sind-die-woerter-des-jahres-2022-in-anderen-laendern-32997150.html


Wil je graag adverteren voor
bijvoorbeeld een boek, tentoonstelling of
vacature? Zolang het iets met taal te
maken heeft, is Taalpost de ideale plek.
Met een advertentie in Taalpost kun je
meer dan 90.000 taalliefhebbers
bereiken.

Klik hier voor meer informatie en
tarieven. (Culturele instellingen krijgen
korting!)

Interesse? Stuur een mail

Word nu lid van Onze Taal en lees vanaf
januari het tijdschrift Onze Taal.

Als je vóór 20 december een
lidmaatschap afsluit, krijg je niet alleen
10% korting, maar ontvang je ook als
extraatje het dubbeldikke themanummer
over Nederlandstalige muziek (t.w.v.
€ 6,95).

Prijs binnen het Nederlandse
taalgebied: € 43,- (i.p.v. € 47,50).
Studenten betalen slechts € 21,50.

Meer informatie

En verder
• Op 27 december begint er een ‘kerst-write-along’: deelnemers krijgen iedere dag

een klein schrijfopdrachtje. Doe mee! Prompt
• Afspeellijst als monoloog aan de balie van een hamburgerrestaurant. Spotify
• Alles over de betekenis en herkomst van de uitdrukking ‘niet van de lucht zijn’. Onze

Taal

Jouw advertentie op deze plek?

Onze Taal-lidmaatschap met 10% korting + 
themanummer over Nederlandstalige muziek!

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

https://onzetaal.nl/uploads/editor/advertentietarieven_onzetaal_2022_3.pdf
https://onzetaal.nl/uploads/editor/advertentietarieven_onzetaal_2022_3.pdf
mailto:adverteren@onzetaal.nl?subject=Adverteren%20in%20Taalpost
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.prompt-schrijven.nl/write-along/
https://open.spotify.com/playlist/6fCr8LLSkxveHHd4TD3B67?si=bc8062a806334fe4&nd=1
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/niet-van-de-lucht-zijn


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

