
• Verblatteren. INT
• Fosburyflop. Team Taaladvies
• Getroosting. Taalbank
• Monsterzege. Ensie

De hele dag zijn we omringd door taal:
niet alleen de taal die we horen, maar
ook taal die onuitgesproken blijft. Via
wetenschap, cabaret en praktische
workshops verkennen we het allemaal
op 17 juni in de Philharmonie in
Haarlem.

Op het programma staan onder anderen
schrijver Rodaan Al Galidi over het
thuiskomen in een nieuwe taal,
taalkundige Mark Dingemanse over
‘mm-hm’, ‘nja’ en ‘hè?’ en cabaretière
Katinka Polderman.

Een taaldag die je niet mag missen! Ben
je er ook bij?

Meer informatie en tickets

Online lezen | Afmelden
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Woordenschat

emeritus
In een van de berichten van deze Taalpost gaat het over een emeritus hoogleraar. Wat
is emeritus eigenlijk voor woord? Je leest het op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• Het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum verdwijnen uit Den Haag, maar

herrijzen over twee jaar in Utrecht. NOS
• Een studentenorganisatie dient een klacht in tegen de Universiteit van Stellenbosch,

die de mensenrechten van Afrikaanssprekende studenten eens te meer zou
schenden. Voertaal

• Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, krijgt de
Everwinus Wassenbergh Penning. De Taalstaat

Onze Taal-congres 2023

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/verblatteren/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/fosburyflop
https://www.taalbank.nl/2023/03/20/getroosting/
https://www.ensie.nl/woordhoek/monsterzege
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/congressen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/congressen
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/emeritus
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/emeritus
https://nos.nl/regio/zh-west/artikel/373287-twee-musea-verdwijnen-uit-den-haag
https://voertaal.nu/universiteit-stellenbosch-kry-slae-by-menseregtekommissie-oor-afrikaans/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/42721c92-cb27-4131-830b-71efce43153e/2023-03-18-marita-mathijsen-krijgt-everwinus-wassenbergh-penning


Oude en nieuwe talen
• Het oudste stukje Nederlandse taal: twee zinnetjes uit de zogeheten Salische Wet.

Hoe klinken ze en wat betekenen ze? Peter Alexander Kerkhof (video)
• In het Smibanese is er onderscheid tussen de moedertaal en het guapanese. Prof.

Soortkill legt uit: “Mensen die money maken zijn mensen die money praten, en die
taal noemen wij guapanese.” NRC

• Oxfam geeft zijn medewerkers nieuwe richtlijnen over inclusief taalgebruik. HLN

Enquête over aanhef 
Vooral in België komt in brieven en mails de aanhef ‘Beste’ – zonder naam of andere
toevoeging erachter – veel voor. We horen graag hoe onze lezers (zowel Nederlandse
als Belgische) daarover denken, via deze korte enquête.  

Naar de enquête

Waar komt-ie vandaan?
Voer je een gesprek met iemand en kun je niet goed achterhalen waar deze persoon
vandaan komt? Katinka Polderman maakte voor het maart-aprilnummer van Onze Taal
een beslisboom.

Naar de beslisboom

En verder
• Een nieuwe update maakt ChatGPT slimmer en sneller. Maar de chatbot levert nog

vaak foute informatie af. NOS
• Bij het begin van de Grunneger Week stuit een expeditie op een peuter die weigert

Gronings te praten. RTV Noord (met video)
• Een onderzoeker ontwikkelt spraaktechnologie voor het Gronings en andere

dialecten. Dagblad van het Noorden
• Slogans op kleding: zo de tekst, zo de drager? De Standaard

15% korting op Onze Taal-
lidmaatschap 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7r2IBcITQ
https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/16/met-guapanese-lullen-we-onze-weg-vooruit-a4159659
https://www.hln.be/buitenland/nieuwe-richtlijnen-binnen-oxfam-vermijd-woorden-als-moeder-hoofdkwartier-en-zwarte-markt~af150ef1/
https://nl.surveymonkey.com/r/59862L2
https://nl.surveymonkey.com/r/59862L2
https://onzetaal.nl/tijdschrift/02-2023/artikel/poldertaal-waar-komt-ie-vandaan
https://onzetaal.nl/tijdschrift/02-2023/artikel/poldertaal-waar-komt-ie-vandaan
https://nos.nl/artikel/2467921-nieuwe-mogelijkheden-van-slimmer-chatgpt-leiden-ook-tot-zorgen
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1006652/peuter-uit-sellingen-weigert-gronings-te-praten-het-is-maan
https://dvhn.nl/account-dvhn-digitale-krant/Spraaktechnologie-herkent-70-procent-van-het-Gronings-Ik-wil-dialecten-levend-houden-28313274.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230316_93977756?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend


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

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

