
Lees meer

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!
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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.

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)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/potsierlijk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgmLwv5hO3QtJwhi2NAUMZTydS51NrK52l54Eu_DQRr8Y0FQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5psjZwogL-EOosFgvRfgLgw-uz1UWZ5kryVx3lnoag3j3dQ/viewform?fbzx=-416224297681419876
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/potsierlijk/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/babywoestijn
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/22/sensibiliseren-iets-voor-de-goochelaar-a4040896
https://www.taalbank.nl/2021/04/23/zorgwoestijn/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210423_97737566?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=7243BCD98C88634D91E1CB8F6DBE0CE07E52AB917DBCAE1ADCDA727B793757AAB353FC784424CEC4C366EDBFEB2F7CFF1DB9651399CCC74CB0B143E2F12FDDC7
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210426_97669484?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=789133806C0993564ED1D2BC12263D5B3D7FBE65DF04915BA5164FFCD1DE25EF187D2FCF145A7A2E1D848766F53AD93CF9A6E99570E1103B062C533FB3FD94AF
https://vrttaal.net/nieuws/nee-je-kunt-er-niets-aan-doen-dat-je-dt-fouten-schrijft
https://www.rtbf.be/info/article/detail_des-changements-dans-la-grammaire-neerlandaise-font-debat-en-flandre?id=10750691
https://youtu.be/1Pcrk8Pq30U
https://www.playbill.com/article/the-25th-annual-putnam-county-spelling-bee-movie-in-the-works-from-disney


 
 
 
 

 
>> 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 niet-
westers. Zorgt dat voor problemen? (NRC)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgmLwv5hO3QtJwhi2NAUMZTydS51NrK52l54Eu_DQRr8Y0FQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5psjZwogL-EOosFgvRfgLgw-uz1UWZ5kryVx3lnoag3j3dQ/viewform?fbzx=-416224297681419876
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210423_97739350?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/22/wat-was-het-nu-ook-alweer-beter-dan-of-beter-als-taalkundig/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/met-groter-als-is-de-nederlandse-grammatica-de-doodsteek-toegebracht~baa2796d/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.hln.be/binnenland/steekt-het-allemaal-zo-nauw-niet-meer-in-onze-taal-taalliefhebber-jan-hautekiet-zolang-ik-leef-zal-ik-heten-en-noemen-niet-met-elkaar-verwarren~ae18da1b/
https://vrttaal.net/nieuws/kranten-haal-het-nepnieuws-over-de-ans-van-jullie-site
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/geen-paniek-hij-is-groter-als-mij-is-nog-steeds-hartstikke-fout/
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/75795-2021-04-23-wordt-de-nederlandse-taal-gekoloniseerd-door-een-homogene-groep-witte-elitaire-mannen
https://stevendelarue.be/2021/04/22/versoepelde-grammaticaregels-stop-taal-in-te-zetten-als-een-wapen-om-verdeeldheid-te-zaaien/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/taal-evolueert-niet-alleen-op-het-vlak-van-woordenschat-maar-ook-op-gebied-van-grammatica/article-opinion-1727305.html
https://www.geenstijl.nl/5158801/1988-koot-en-bie-over-als-en-dan/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-let-niet-op-grammatica-bij-het-centraal-examen-nederlands~bf29bab4/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/taal-is-leuker-als-dat-je-denkt/
https://www.hln.be/antwerpen/beroering-bij-italiaanse-gemeenschap-over-reclame-ku-leuven-slogan-ingetrokken~a1e1bd0d/
https://www.mr-online.nl/juristen-in-actie-voor-genderneutrale-overheidstaal/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/20/de-socioloog-zal-westers-versus-niet-westers-moeten-afleren-a4040605#/handelsblad/2021/04/21/%2523110


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.

Bestel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/oproep-onderzoek-grammaticale-overeenkomsten-nederlands-afrikaans/
https://songteksten.net/news/117619/10-voor-taal-keert-terug-met-een-miljoen-kijkers.html
https://www.cursor.tue.nl/achtergrond/week-3-22/over-spraakverwarring-en-cultuurverschillen/
https://anchor.fm/john--paul-hebben-woorden
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/twitterfilter-heeft-moeite-met-het-herkennen-van-meningen/
https://www.villamedia.nl/artikel/hoe-ik-van-persona-non-grata-tot-lieveling-van-de-journalistiek-werd?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+villamedia%252FtctJ+%2528Villamedia+Nieuwsbrief%2529
https://www.nhregister.com/news/article/Hundreds-show-up-for-Josh-fight-in-Nebraska-16126474.php
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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