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Woordpost: diagnostiek 
 

  

De vele meldingen van ‘verwarde personen’ ontstaan deels doordat de politie niet aan diagnostiek 

doet. Onderzoeker Bauke Koekkoek legt in De Gelderlander uit hoe dat zit, en wij leggen op onze 

website uit wat diagnostiek voor woord is. 
    
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalcongressen 
 

  >> Fotoverslag van het Onze Taal-congres van afgelopen zaterdag. (Onze Taal) 

  >> Vanavond: de VRT-taalavond in deSingel in Antwerpen. (deSingel) 

 

>> TIjdens het congres van Onze Taal sprak Peter-Arno Coppen met VRT-taaladviseur Ruud 

Hendrickx over gaan. (Trouw) 
  

 

 

 

  

  
 

 

Welke taal is sexyer: 
Duits of Nederlands? 

 

  

Via YouTube is eindelijk een antwoord te 

vinden op de belangrijke vraag welke taal 

nu sexyer is: het Duits of het Nederlands. 

De jury wordt om de een of andere reden 

gevormd door Denen. Hun bevindingen 

zijn overigens enigszins teleurstellend. 
 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diagnostiek
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diagnostiek
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diagnostiek
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres
https://desingel.be/nl/programma/ook-in-desingel/vrt-taalavond-gastheer-marcel-vanthilt
https://www.trouw.nl/achterpagina/wat-de-officiele-vlaamse-taaladviseur-zei-over-gaan~b998bb6d/
https://www.youtube.com/watch?v=boTSIGjo5Aw
https://onzetaal.nl/


 Taalopinie 
 

  >> De VVD vindt dat iedere thuiszorgmedewerker in Nederland Nederlands moet spreken. (AD) 

  >> “Ofzo is misschien wel het gevaarlijkste woord aller tijden.” (NPO Radio1) 

 >> “Wie excellent onderwijs serieus neemt, moet jongeren weer leren lezen.” (Knack) 

  >> “Wat is onze taal toch geocentrisch.” (Taalteam) 
  

  
 

  
 

  

  
 

 

Actie: gesigneerd 

exemplaar van prijs-

winnend boek Babel  

 

  

De winnaar van de Onze Taal/ANV-

taalboekenprijs is Gaston Dorren, met het 

boek Babel. 

 

Lezers van Taalpost kunnen via de 

webwinkel van Onze Taal een door de 

auteur gesigneerd exemplaar van Babel 

bestellen. 

 

Als uw bestelling op 11 oktober bij ons 

binnen is, hebt u het door Gaston Dorren 

gesigneerde boek eind oktober in huis. 

 

 

 

 
Bestel 

  

 

 

 

 Taaltest 
 

  >> Hoe goed kent u de regels van het Nederlands? (VRT) 

 >> Kent u deze woorden die het Frans niet heeft? (Le Figaro) 

  >> De voorrondes voor de Olympiade Nederlands zijn begonnen. (Olympiade Nederlands) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Taalkundige over het verband tussen onderbroekstrikjes en hoofdletters. (Neerlandistiek) 

  

>> Is het nu Hoekschewaarders of Hoeksche Waarders? (In de buurt) 
  

 

? Taalvraag? 
 

#taalkronkel  

https://www.ad.nl/politiek/vvd-elke-thuiszorgmedewerker-moet-nederlands-spreken~a9c4a26f/
https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/19137-het-woord-ofzo-is-levensgevaarlijk
https://www.knack.be/nieuws/belgie/wie-het-meent-met-excellent-onderwijs-moet-jongeren-weer-leren-lezen/article-opinion-1516087.html
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/09/week-van-het-nederlands-quiz/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/reconnaitrez-vous-ces-mots-qui-manquent-a-la-langue-francaise-20191009
https://olympiadenederlands.org/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/de-officieuze-spellingshervorming/
https://indebuurt.nl/hoekschewaard/genieten-van/mysteries/hoekschewaarder-of-hoekse-waarder-dit-is-de-juiste-manier-om-het-te-schrijven~65775/
https://twitter.com/search?q=%23taalkronkel
http://onzetaalwebwinkel.nl/babel


 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

“De politie bewaakte de orde in de 

wijken en probeerde de schapen samen 

met de herder terug in het weiland te 

krijgen.” 

 

(Bron: RTV Drenthe) 

 

Onze Taal op Twitter: 

dagelijks taalweetjes, 

taaltips en taalkronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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