
• Bestuursschaamte. INT
• Gas. de Gelderlander
• Stille luxe. Team Taaladvies
• Whiskyschimmel. Taalbank

Afbeelding: ANP

• Het Boekenweekgedicht (geschreven
door Tsead Bruinja) verschijnt dit jaar
voor het eerst ook in het Fries. NOS

• Er is ook een versie gemaakt in het
Achterhoeks. Tzum

• En je kunt je eigen versie in om het
even welke andere taal sturen aan
tseadbruinja@hotmail.com. (Stuur
een gefilmde voordracht of een
audiobestand. Liever whatsappen?
Mail naar Tsead Bruinja en vraag zijn
telefoonnummer.)
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Woordenschat

löss
“In onze beleving zit taal vastgeklonken aan ‘de grond’ of aan ‘de bodem’, aan klei,
zand, veen of löss”, schrijft taalkundige Leonie Cornips in Trouw. Wat löss is en waar
het vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal. 

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• Grote historische ontdekking in Israël: een steen met een gravering van 2500 jaar

geleden. Helaas, de inscriptie is pas afgelopen zomer aangebracht. RTL
• Vladimir Poetin ondertekent een wet die het gebruik van anderstalige woorden

verbiedt. Het Laatste Nieuws en The Moscow Times
• De Belgische Voetbalbond lanceert een campagne tegen racisme waarin

scheldwoorden mensen letterlijk voor de rest van hun leven tekenen. KBVB

Boekenweekgedicht

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/bestuursschaamte/?no_cache=1678103645
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/aha-hier-komt-het-woord-gas-vandaan-in-nijmeegse-straatnamen~aad1eb5d/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/stille-luxe
https://www.taalbank.nl/2023/03/03/whiskyschimmel/
https://nos.nl/artikel/2466086-boekenweekgedicht-voor-het-eerst-ook-in-het-fries
https://nos.nl/artikel/2466086-boekenweekgedicht-voor-het-eerst-ook-in-het-fries
https://www.tzum.info/2023/03/nieuws-boekenweekgedicht-wordt-ook-in-andere-talen-vertaald-het-achterhoeks-bijvoorbeeld/
mailto:tseadbruinja@hotmail.com?subject=Boekenweekgedicht%20
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/loess
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/loess
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5369786/eeuwenoude-inscriptie-blijkt-nep-archeologen-beschaamd
https://www.hln.be/buitenland/poetin-ondertekent-wet-die-gebruik-van-anderstalige-woorden-verbiedt-russische-taal-en-cultuur-beschermen~ad007245/
https://www.themoscowtimes.com/2023/03/01/putin-signs-law-banning-officials-from-using-foreign-words-a80367
https://www.rbfa.be/nl/nieuws/come-together-campagne-2023


In het Drents schrijven we met 'ao' © Huus van de Taol

• Het Drents is vooral een spreektaal.
Daardoor is het moeilijk om regels
vast te leggen voor de spelling ervan.
RTV Drenthe

• Een taal is een dialect met een leger
en een vloot. De Tilburgse hoogleraar
Jos Swanenberg legt het uit. De
nieuwe wereld – video

• Friezen pleiten voor tweetaligheid in
de kinderopvang. NOS

Niet erg als je taalfoutjes maakt
Ben je verplicht om de regels voor spelling te volgen? Is dialect ook goed Nederlands?
Waarom houden we ons expres wél aan de ongeschreven regels en soms expres juist
níét? Blijf kalm en luister naar de presentatie van taalkundige Kristel Doreleijers via
Universiteit van Nederland.

Naar de video

Leren spellen, lezen en leren
• Leerlingen leren mogelijk beter spellen als de spellingregels zichtbaar in de klas

hangen. Kennisrotonde
• Een tekstloos prentenboek kan bij kinderen de boekenangst wegnemen. AOb
• ‘Zo leer je (je leerlingen) goed een taal leren’: een webinar door Hedderik van Rijn,

hoogleraar Cognitie- en Neurowetenschappen. Noordhoff VO

Je eigen taal

En verder
• Walvissen hebben een bijzonder middel om de hardste geluiden van alle dieren te

maken. The Guardian
• Katten herkennen het hoge kattenstemmetje van hun baasje. Knack
• Geen doodstraf bij De Taalpolitie. De Taalstaat
• Hoe heten wortels in Europese talen? Mapologies

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15387289/taol-of-toal-we-begriept-mekaor-en-mekoar-heul-goed
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15387289/taol-of-toal-we-begriept-mekaor-en-mekoar-heul-goed
https://www.youtube.com/watch?v=5G4k8wTfAG8
https://nos.nl/artikel/2466427-friezen-pleiten-voor-tweetaligheid-op-kinderopvang
https://www.youtube.com/watch?v=JN1LAb7s6HM
https://www.youtube.com/watch?v=JN1LAb7s6HM
https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/spellingregels-zichtbaar-ophangen-in-de-klas
https://www.aob.nl/nieuws/tekstloos-prentenboek-neemt-boekenangst-weg/
https://www.youtube.com/watch?v=20aAlU87r0o
https://www.theguardian.com/environment/2023/mar/02/whales-use-phonic-lips-in-nose-to-make-loudest-sounds-of-any-animal-say-scientists
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-ja-uw-kat-herkent-uw-hoog-kattenstemmetje/
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/77b6d7b2-bc70-4db1-bbc8-7a4fad629072/philip-freriks-wordt-altijd-dieper-geraakt-door-het-nederlands-dan-het-frans
https://mapologies.com/roots/


Sluit je nu aan bij de grootste
vereniging van taalliefhebbers en
profiteer van 15% korting! 

Als lid van Onze Taal ontvang je zes
keer per jaar het leukste tijdschrift over
taal. Bovendien profiteer je van korting
op taalboeken en -evenementen, zoals
ons congres.

De korting geldt ook voor een proef- of
cadeauabonnement.

Lees meer en bestel

Taalpost biedt elke 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

15% korting op Onze Taal-
lidmaatschap 

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://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
https://www.linkedin.com/company/1031155/
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

