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Taaltip: grove / grovve / groffe
Als er een buigings-e achter grof komt, wordt de f een v: een grove leugen, de grove zaag, het
grove werk.
De twijfel over grove, grovve of groffe komt door de uitspraak van het woord. Lees er meer over op
de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Waarom en waar Nederlands studeren? (Nationaal platform voor de talen)
>> Nederlands is de meest geoefende taal op het gratis Brusselse talenplatform Brulingua. (Bruzz)
>> Wordle, nu eigendom van de New York Times, blokkeert aanstootgevende woorden. (RTL
Nieuws)
>> Gegijzelde vrouw gered dankzij Wordle. (De Telegraaf)

Podcast Top 2021
‘Het enige volledig democratische
podcastoverzicht’, dat is volgens de
initiatiefnemers de Podcast Top 2021. Er is
gestemd op maar liefst 707 podcasts, en
pas op plaats 108 staat de eerste
Engelstalige podcast. Waar ‘Over taal
gesproken’ staat, de podcast van het
Instituut voor de Nederlandse Taal en
Onze Taal? Op nummer 15.

Meer informatie
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Nieuwe Onze Taal
In het nieuwe nummer van Onze Taal vindt
u een niet-ironisch artikel over ironie,
stukken over veel woorden (een
beschouwing over de nieuwe Van Dale en
een interview met Peter-Arno Coppen, die
onlangs de oeuvreprijs van de Landelijke
Onderzoekschool Taalwetenschap ontving),
stukken over weinig woorden (de kunsttaal
Toki Pona telt er maar 137 en er is een
proefschrift ‘verstript’), en alles
daartussenin.

Naar de inhoudsopgave

Agenda
>> 21 februari, online: Internationale Moedertaaldag. (Drongo)
>> 2 maart, Naarden: duolezing over beweeglijkheid van taal en taligheid van beweging. (Bussums
Nieuws)
>> 6 april, Utrecht: congres ‘Lees je rijk’. (Stichting Lezen)

En verder
>> Geen benauwende spellingtest meer in de Spaanse politieacademie. (Trouw)
>> Waar komt de Friese vrijheid vandaan? Een antwoord dankzij Crusader Kings III. (video – Peter
Alexander Kerkhof)
>> Nieuw: woordspelingen maken met leerlingen. (Schrijfakademie)

Advertentie

De nieuwe Dikke
Van Dale met € 30,korting
Op 22 maart verschijnt de zestiende editie
van de Dikke Van Dale: een
jubileumeditie, want de eerste versie werd
precies 150 jaar geleden uitgegeven. De
nieuwe Van Dale is uitgebreid met
duizenden woorden die er de afgelopen
jaren bij gekomen zijn, en er zijn 10.000
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voorbeelden, uitdrukkingen,
spreekwoorden en woordcombinaties
toegevoegd. Bovendien staan er 150
‘taalverhalen’ in, die een rijk en boeiend
beeld geven van 150 jaar Nederlands.
U steunt Onze Taal door de nieuwe Van
Dale aan te schaffen in onze webwinkel.
Als u de Dikke Van Dale vóór 19 april
2022 bestelt, krijgt u € 30,- korting.
Bovendien wordt de driedelige serie
gratis thuisbezorgd in Nederland en
België.

Naar de webwinkel

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor
taalweetjes, -tips,
en -kronkels

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
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