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Woordpost: potsierlijk
In de Süddeutsche Zeitung zijn een paar kritische stukken verschenen over Nederlandse politici die
zich “verschuilen achter potsierlijke gelegenheidsleugens”. Potsierlijk? Kennen ze dat woord in het
Duits ook? Lees erover op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Babywoestijn. (Team Taaladvies)
>> Sensibiliseren. (NRC)
>> Zorgwoestijn. (Taalbank)

D of t?
>> Met deze regels maak je nooit meer d/t-fouten. (De Standaard)
>> Spelling mag u het leven niet zuur maken. (De Standaard)
>> Nee, je kunt er niets aan doen dat je d/t-fouten maakt. (VRT)
>> Ook de Franse gemeenschap in België heeft lucht gekregen van de discussie. (RTBF)
>> Het grote DT-debat. (video – VRT)
>> Er komt een Disney-film over jongeren die meedoen aan een spellingwedstrijd. (Playbill)

Test de Taal*maat!
De Taal*maat is een in opdracht van Onze
Taal ontwikkeld hulpmiddel om via enkele
stappen de juiste spelling van een woord te
vinden. De eerste twee Taal*maten, over
‘stam + t of niet?’ en ‘’t kofschip’, zijn klaar
voor een testfase.
Kent u iemand die moeite heeft met
werkwoordspelling? Stuur de testlinks dan
door. Of neem zelf een kijkje en laat weten
wat u ervan vindt!

>> d,t of dt

>> 't kofschip

‘Groter dan’ of ‘groter als’?
>> Alle heisa berust op een misverstand. (De Standaard)
>> De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) geeft aan dat er verschillende soorten
Nederlands bestaan. (VRT)
>> ‘Met groter als is de grammatica een doodssteek toegebracht.’ (de Volkskrant)
>> ‘Steekt het allemaal zo nauw niet meer in onze taal?’ (Het Laatste Nieuws)
>> ‘Kranten, haal het nepnieuws over de ANS van jullie sites.’ (VRT)
>> ‘Groter als mij is nog altijd hartstikke fout.’ (EenVandaag)
>> Zorgt de focus op foutloos Nederland voor ongelijkheid? (Dit is de dag)
>> Stop ermee taal in te zetten als een middel om verdeeldheid te zaaien. (Steven Delarue)
>> Taal evolueert nu eenmaal ook op het vlak van grammatica. (Knack)
>> Van Kooten en De Bie over als en dan. (GeenStijl)
>> ‘Let niet op grammatica bij het centraal examen Nederlands.’ (de Volkskrant)
>> Taal is leuker als dat je denkt. (Neerlandistiek)

Neutrale taal
>> De KU Leuven heeft na klachten van de Italiaanse gemeenschap een reclamespreuk
ingetrokken. (Het Laatste Nieuws)
>> Juristen in actie voor genderneutrale juridische taal. (Mr. Online)
>> Het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek wil stoppen met de termen westers en nietwesters. Zorgt dat voor problemen? (NRC)

En verder
>> Doe mee aan onderzoek naar de grammaticale overeenkomsten tussen Nederlands en
Afrikaans. (Neerlandistiek)
>> 10 voor Taal keert terug: een miljoen kijkers. (Songteksten.net)
>> Op papier spreken Nederlanders en Vlamingen dezelfde taal. De praktijk blijkt weerbarstiger.
(Cursor)
>> Een nieuwe taalpodcast: John & Paul hebben woorden. (Anchor)
>> Twitterfilters hebben moeite met het herkennen van meningen. (Kennislink)
>> Vroeger was het woordje ik taboe in de journalistiek. En moet je nu eens zien. (VillaMedia)
>> Een gevecht tussen honderden mannen in Nebraska over wie nu de echte ‘Josh’ is. (New Haven
Register)

Advertentie

Waar komt
pindakaas vandaan?
Wat heeft ladderzat met een ladder te
maken? Waarom heet een verdieping niet
een verhoging? Heeft er ooit een Aagje
bestaan die heel nieuwsgierig was? Deze
en 97 andere vragen over woorden
worden beantwoord in Waar komt
pindakaas vandaan?
Het boekje is gemaakt door het Instituut
voor de Nederlandse Taal (INT) en het
Genootschap Onze Taal.
Bestel het boekje voor € 10,99 in de
webshop van Onze Taal.
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