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crepe / crèpe / crêpe
Een Frans pannenkoekje is een crêpe. Het accent circonflexe – het ‘dakje’ – is niet
(meer) nodig in Franse leenwoorden als debacle, ragout en zone. Maar op de e staat
het soms nog wel: crêpe, enquête, gêne, enz.

Op welke klinkers of op wat voor soort woorden je het dakje kunt verwachten, is te
lezen op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Woorden

Taalnieuws
• Kan een nieuwe telefoonmast helpen om een taal te redden? WEMU
• Het Platduits is op de weg terug. ZDF
• In Nederland trekt het kabinet 200 miljoen uit voor beter onderwijs in lezen, schrijven

en rekenen. NOS

https://www.taalbank.nl/2023/03/24/boerburger/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/knutselhond/?no_cache=1679922399
https://www.ensie.nl/woordhoek/lentekriebels
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/ochtendgrijs
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/accent-circonflexe
https://onzetaal.nl/taalloket/accent-circonflexe
https://www.wemu.org/2023-03-27/can-a-newly-installed-cell-phone-tower-help-preserve-a-language
https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-plattdeutsch-sprache-vorlesewettbewerb-100.html
https://nos.nl/artikel/2469043-extra-geld-voor-leren-lezen-schrijven-en-rekenen-op-scholen


• Wim de Bie, taalvernieuwer en erelid
van Onze Taal, is overleden. NOS en
Onze Taal

• En dat terwijl de lente net begonnen
is. Van Kooten en De Bie (video)

• Een interview met het toen kersverse
erelid uit 2005. Onze Taal

Ben je óf ken je iemand die van regelen
houdt, de weg weet in een financiële
administratie en op zoek is naar een
fijne werkomgeving, ga dan snel naar
deze pagina voor onze vacature voor
een officemanager.

Ook in het bestuur van Onze Taal
ontstaat dit jaar een vacature voor een
bestuurslid. Heb je belangstelling? Ga
naar deze pagina en lees meer.

Naar de vacaturepagina

Frans
• In Franstalig België loopt een crowdfundingactie voor de Inclupédie, een

onlinewoordenboek met ‘inclunymes’. RTBF en Ulule
• Podcasts om je Frans te verbeteren. Connexion France
• Franse staatssecretaris voor francofonie: ‘Iedereen die Frans leert of spreekt is onze

ambassadeur.’ Le Figaro
• Vijftien Franse woorden die je niet op school leert. Frankrijk.nl

Wim de Bie (1939-2023)

Foto: Phil de Bie

Twee vacatures bij Onze Taal

https://onzetaal.nl/wim-de-bie-overleden
https://nos.nl/artikel/2469059-televisiemaker-wim-de-bie-83-overleden
https://onzetaal.nl/wim-de-bie-overleden
https://www.youtube.com/watch?v=BBHMl0qYFuE
https://www.dbnl.org/tekst/_taa014200501_01/_taa014200501_01_0004.php
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://www.rtbf.be/article/comment-inclure-les-femmes-dans-la-langue-francaise-un-nouveau-dictionnaire-de-synonymes-inclusifs-11172535
https://fr.ulule.com/inclupedie/
https://www.connexionfrance.com/article/Practical/Everyday-Life/French-podcasts-to-help-improve-your-language-skills
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/chaque-personne-qui-apprend-et-parle-le-francais-devient-un-ambassadeur-de-notre-langue-20230324
https://www.frankrijk.nl/2023/03/15-woorden-die-je-niet-leert-in-franse-les/


• Neerlandici zijn een zeldzaam ras.
NEMO Kennislink

• De taal der bijen is nog ingewikkelder
dan gedacht. Der Standard

• In de nieuwe aflevering van de
podcast ‘Over taal gesproken’ komen
drie specialisten aan het woord over
‘ChatGPT: een hallucinerende
babbelaar’. Over taal gesproken

Kees van Kooten en Wim de Bie hebben
tientallen woorden en uitdrukkingen
bedacht die een plekje in de
Nederlandse woordenschat hebben
verworven: doemdenken, regelneef,
stoned als een garnaal en nog veel
meer.

Toen ze in 2007 benoemd werden tot
ereleden van Onze Taal, is er een boekje
gemaakt over hun vele taalvondsten.
Wie meer wil weten over hun creaties,
kan deze hommage aan Van Kooten en
De Bie bestellen in de webwinkel van
Onze Taal.

Naar de webwinkel

Whodunit?
• Thomas Olde Heuvelt: ‘In China werd mijn boek zonder overleg aangepast.’ Nu.nl
• Ook in de detectives van Agatha Christie zijn woorden gewijzigd. NOS
• Er gaan stemmen op om woorden als ‘Reichsregierung’ en ‘Reichsminister’ uit

Duitse wetteksten te halen. DIA

En verder

Boek

Kees van Kooten en Wim de Bie
en hun invloed op het Nederlands

https://onzetaal.nl/schatkamer/kijken-en-luisteren/podcasts/podcast-chatgpt
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/waarom-zou-je-een-taal-gaan-studeren-die-je-al-spreekt/
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000144641040/die-sprache-der-bienen-ist-noch-komplexer-als-bisher-gedacht
https://onzetaal.nl/schatkamer/kijken-en-luisteren/podcasts/podcast-chatgpt
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/en-wel-hierom
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/en-wel-hierom
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6256280/thomas-olde-heuvelt-in-china-werd-mijn-boek-zonder-overleg-aangepast.html
https://nos.nl/artikel/2469013-ook-omstreden-termen-uit-teksten-agatha-christie-gehaald
https://duitslandinstituut.nl/artikel/54527/justitie-ontdoet-wetteksten-van-nazi-invloeden


Taalpost biedt elke week het laatste
taalnieuws en de beste taaltips. Onder
redactie van Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze Taal.
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