
• Klimaatzwever. Taalbank
• Koopkrachtklif. INT
• Optimalisme. Team Taaladvies
• Vertrouwenspersoon. Ewoud

Sanders – Ensie

• De Vlaamse regering wil niet dat
ingenieurswetenschappen enkel in
het Engels gedoceerd worden. VRT

• Aan de Universiteit Utrecht veren
medewerkers tijdens informele
momenten dan weer ongemerkt terug
naar het Nederlands. DUB

• ‘Het Engels als officiële taal kan
Angola een enorme boost geven.’
The Africa Report

Online lezen | Afmelden
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Taaltip

’t Is zo gerepareerd / ’T is zo
gerepareerd
Een zin begint met een hoofdletter. Maar als het eerste woord met een apostrof begint,
krijgt het woord daarná de hoofdletter: 

’t Is zo gerepareerd. 
’k Zie je! 

Er zijn ook zinnen zónder hoofdletter. Wanneer dat mogelijk is, is te lezen op de
website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Woorden

Woorden, woorden, woorden
• In verkiezingstijd proberen politieke partijen de kiezers te raken met woorden, maar

dat is niet altijd even geslaagd. NEMO Kennislink
• Eigenlijk was ‘eigenlijk’ ooit een belangrijk woord. De Standaard
• Studeer je aan een Nederlandse universiteit? Doe dan mee aan een taalonderzoek

van een medestudent: ken je deze woorden? Radboud Universiteit
• Het k-woord. Neerlandistiek

Engels

https://www.taalbank.nl/2023/03/13/klimaatzwever/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/koopkrachtklif/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/optimalisme
https://www.ensie.nl/woordhoek/vertrouwenspersoon
https://dub.uu.nl/nl/achtergrond/we-veren-ongemerkt-terug-naar-het-nederlands
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/03/10/vlaamse-regering-verzet-zich-tegen-meerdere-engelstalige-univers/
https://dub.uu.nl/nl/achtergrond/we-veren-ongemerkt-terug-naar-het-nederlands
https://www.theafricareport.com/290590/making-english-an-official-language-can-turbo-charge-angolas-economy/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/hoofdletter-na-cijfer
https://onzetaal.nl/taalloket/hoofdletter-na-cijfer
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/verkiezingstijd-deze-slogans-werken-niet/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230309_95029871
https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8HtHQ07IBifQzm6
https://neerlandistiek.nl/2023/03/taboe/


Deze week verschijnt de nieuwe Onze
Taal. In dit nummer onder andere: een
interview met schrijfster Mira Feticu over
wat de Nederlandse taal voor haar
betekent, een artikel over versprekingen
(want zelfs als je je woorden wikt en
weegt, kunnen ze verhaspeld uit je mond
komen), een overzicht van talige en
taalkundige accounts op de populaire
app TikTok en het verbazing- en
zorgwekkende schrijfwerk van ChatGPT.

Lees meer

• Na de oproep vorige week in Taalpost
is het Boekenweekgedicht
ondertussen vertaald in tientallen
dialecten en talen. Leidsch Dagblad
en Neerlandistiek

• Hoe schrijft een schrijversechtpaar?
Interview met Lize Spit (schrijfster
van het Boekenweekgeschenk van
dit jaar) en Rob van Essen. Onze
Taal

• Welk woord komt tussen de twee
genoemde woorden? Oefen je
hersenen met de Boekenweekpuzzel.
Onze Taal

Nieuw nummer Onze Taal

Bijnamen
• William en Kate hebben vaak ruzie over de bijnamen die ze elkaar geven. The News
• Voorlopige top-8 van bijnamen van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald

Trump voor zijn vermoedelijke tegenstrever Ron DeSantis. NYMag
• Rachel Hazes deelt kroketten uit. Nu.nl

Boekenweek

Talen en streektalen onder de loep
• Luis Miguel Rojas-Berscia uit Peru is hyperpolyglot. Nu neemt hij het ‘Nimweegs’

onder de loep. VOX
• Opinie: ‘In Brussel hebben vooral Vlamingen te weinig respect voor de eigen taal’.

Knack
• Ondertussen staat in Leuven het dialect onder druk. ROBtv (video)

En verder

https://onzetaal.nl/tijdschrift/02-2023
https://onzetaal.nl/tijdschrift/02-2023
https://onzetaal.nl/tijdschrift/02-2023/artikel/een-interview-met-schrijfster-mira-feticu
https://onzetaal.nl/tijdschrift/02-2023
https://onzetaal.nl/tijdschrift/september-2022/artikel/een-dubbelinterview-met-schrijversechtpaar-lize-spit-en-rob-van-essen
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20230310_32945017
https://neerlandistiek.nl/2023/03/anders-ben-ik-met-jou-in-vele-talen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/september-2022/artikel/een-dubbelinterview-met-schrijversechtpaar-lize-spit-en-rob-van-essen
https://onzetaal.nl/schatkamer/spelen/quizzen/boekenweekpuzzel
https://www.thenews.com.pk/latest/1049538-william-kate-have-terrible-rows-over-nick-names-they-throw-things-at-each-other
https://nymag.com/intelligencer/2023/03/donald-trump-ron-desantis-nickname-ranked.html
https://www.nu.nl/298799/video/rachel-hazes-deelt-kroketten-uit-na-rechtszaak-over-bijnaam.html
https://www.voxweb.nl/nieuws/van-de-amazone-naar-het-waterkwartier-peruviaanse-wetenschapper-neemt-het-nimweegs-onder-de-loep
https://www.knack.be/nieuws/belgie/politiek/in-brussel-hebben-vooral-vlamingen-te-weinig-respect-voor-de-eigen-taal-in-brussel/
https://www.youtube.com/watch?v=rwhjQ5zRr0A


Na elf jaar trouwe dienst neemt
officemanager Heleen afscheid van
Onze Taal. Daarom zoeken we iemand
die haar kan opvolgen. Ben je óf ken je
iemand die van regelen houdt, de weg
weet in een financiële administratie én
op zoek is naar een fijne
werkomgeving, ga dan snel naar deze
pagina. 

Ook in het bestuur van Onze Taal
ontstaat dit jaar een vacature, omdat
bestuurslid Nelleke Noordervliet in juni
afscheid neemt. Daarom roept het
bestuur kandidaten op om te reageren.
Heb je belangstelling? Ga naar deze
pagina en lees meer.

Naar de vacaturepagina

Nu in het blauw verkrijgbaar: de d/t-
doek van Onze Taal. Op deze katoenen
theedoek staan zeven zinnen met d/t-
kwesties. Een origineel cadeau voor
elke taalliefhebber!

Reguliere prijs: € 12,–
Ledenprijs: € 8,50

Bestel

• Een spelfoutje op duizenden nieuwe platen van Chef’Special? ’t Is zo gerepareerd.
Nu.nl

• Een overzicht van 500 jaar Nederlandse Wat & Hoe-gidsen. INT
• In Wie is de Mol? stond dit jaar af en toe het Afrikaans centraal. Stemmen uit Afrika

Twee vacatures bij Onze Taal

Altijd taalplezier tijdens de afwas met
de d/t-doek!

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

https://onzetaal.nl/over-onze-taal/medewerkers/vacatures
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/medewerkers/vacatures/onze-taal-zoekt-een-officemanager
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/medewerkers/vacatures/onze-taal-zoekt-een-bestuurslid
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/medewerkers/vacatures
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/onze-taal-d-t-doek-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://www.nu.nl/298789/video/chefspecial-herstelt-met-de-hand-spelfout-op-duizenden-nieuwe-platen.html
https://ivdnt.org/actueel/columns/meertalig/vijfhonderd-jaar-nederlandse-wat-hoe-gidsen/
https://stemmenvanafrika.nl/wie-is-de-mol-en-wat-spreekt-ie-in-zuid-afrika-deel-3/?fbclid=IwAR2etAuZ3ZeOu-DCmWT8akDshCwTNds4g7OHLemWm5e6_bcBGrJdptG_YbE
https://onzetaal.nl/taalloket


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

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
https://www.linkedin.com/company/1031155/
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

