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Taaltip

een / één op de vier 
Op een komen geen streepjes in vaste combinaties als een op de vier, een van de
velen, een van de eersten, een of meer en een en ander. Het is bijvoorbeeld: ‘Een op
de vier durft niet te bellen.’

Wanneer één dan (eventueel) wel met streepjes is, is te lezen op de website van Onze
Taal.

Lees de uitleg

Verse woorden

Taalnieuws
• Bard, de gloednieuwe chatbot van Google, maakt een foutje van tien miljard dollar.

RTL Nieuws
• Een op de vier mensen tussen de 18 en 30 jaar vindt het ‘ongelofelijk awkward’ om

te telefoneren. AD
• Discussie in de Engelse kerk: welke voornaamwoorden moeten we gebruiken voor

God? The Guardian
• Duitse politicus wil Duits vervangen door Engels om Duitsland aantrekkelijker te

maken op de arbeidsmarkt. The Guardian

https://www.taalbank.nl/2023/02/13/cryptotekst/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/verbraming
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/supermarktsafari/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-van-de
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-van-de
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5364636/google-onderuit-op-de-beurs-na-foutje-van-chatbot
https://www.ad.nl/werk/steeds-meer-jongeren-hebben-last-van-belangst-gaat-het-telefoneren-uitsterven~a8f7f4d8/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/feb/11/god-pronouns-church-of-england-week-in-patriarchy
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/germany-labour-shortage-english-second-official-language


Bern leare Frysk op skoalle (ANP)

• De Raad van Europa vindt dat
Nederland zich te weinig inspant voor
het Fries in de rechtszaal en op de
universiteit. Omrop Fryslân

• Er is na veel gebakkelei nu toch een
hoogleraar Fries in Groningen. NOS

• Alle scholen in Fryslân kunnen
binnenkort weer subsidie aanvragen
om het Friestalig onderwijs te
versterken. Leeuwarder Courant

• Rûzje wyn is een nieuwe driedelige
documentairereeks over Friese
poëzie. Omrop Fryslân

VRT en (tussen)taal
‘VRT zet de deur open voor meer tussentaal’, luidde een bericht dat in Vlaanderen sterk
de aandacht trok. De Vlaamse openbare omroep heeft een taalcharter dat het
taalbeleid van de organisatie vastlegt. Geertje Slangen, de taalraadsvrouw van de VRT,
vindt dat het tijd is om dat taalcharter te herzien. De VRT benadrukt wel dat de
standaardtaal de norm blijft in de programma’s van de omroep. Minister van Media
Benjamin Dalle stelt zelfs dat meer tussentaal op de VRT niet aan de orde is. Hoe moet
het dan? ‘Het probleem is dat je in België geen realistische norm voor gesproken
Nederlands hebt’, zegt de taalkundige Stef Grondelaers in een scherpe analyse.
Misschien is het Antwerps de oplossing: was daar twee weken geleden al niet over
gezwansd door Tom Waes?

Fries

Is je essay al geschreven?
Nog tot 5 maart 2023 zijn inzendingen welkom voor de Elise Mathilde
Essayprijs. De opdracht: schrijf een essay van maximaal 2000
woorden over de maakbaarheid van taal, bekeken vanuit een
kosmopolitisch perspectief. De schrijver van het winnende essay krijgt
5000 euro.

Doe mee

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1195388/kritische-raad-van-europa-actie-nodig-voor-fries-in-rechtbank-en-op-universiteit
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1195388/kritische-raad-van-europa-actie-nodig-voor-fries-in-rechtbank-en-op-universiteit
https://nos.nl/artikel/2462972-toch-weer-een-hoogleraar-fries-op-universiteit-groningen
https://lc.nl/weekbladenfriesland/huisaanhuis/Subsidieregeling-voor-Fries-onderwijs-snel-weer-mogelijk-28240391.html
https://www.omropfryslan.nl/fy/tv/oflevering/fryslandok/1192470
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230212_97878715?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/laat-de-vrt-meer-tussentaal-toe-af-en-toe-moeten-we-ons-taalcharter-herzien
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2023/02/13/vrt-blijft-grootste-promotor-van-standaardnederlands/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230213_93807382
https://radio1.be/luister/select/de-wereld-vandaag/debat-over-tussentaal-op-de-openbare-omroep-laat-mensen-een-norm-volgen-die-ze-kunnen-en-willen-halen
https://www.hln.be/showbizz/tom-waes-na-kritiek-van-geert-bourgeois-over-tussentaal-vanaf-nu-in-t-plat-antwaarps~a4b318d4/
https://onzetaal.nl/oproep-essayprijs


Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en
veel voorbeelden uit de praktijk. 

Als je nu de boeken Grammatica,
Leestekens en Spellingwijzer Onze Taal
bestelt, krijg je de Taal-top-100 én het
boekje Meer dan 5000 venijnige
dicteewoorden cadeau!

Bovendien is het hele pakket nu
afgeprijsd van € 82,99 naar € 51,99.

Lees meer en bestel

En verder
• Podcast: hoe werd de oude taal gereconstrueerd voor de tv-serie Het verhaal van

Vlaanderen? VRT Max 
• Opschudding in de West-Vlaamse gemeente Langemark als buurtbewoners iemand

hard om hulp horen roepen. Het blijkt om een schreeuwende vogel te gaan. VRT
• De grappigste ‘taalvout’ van 2022. Taalvoutjes

Aanbieding

Taalboekenpakket

Jouw advertentie in Taalpost?

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/pakketaanbieding
https://www.vrt.be/vrtnu/podcasts/radio1/v/voorproevers/1/het-taalverhaal-van-vlaanderen/?ndl=true&fbclid=IwAR1uP4xqf_eeTmVy4igoCD8A9xJNmKTIQfuWtSwGd2iqDR3ISuAMw0pF7hY
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/13/politie-en-brandweer-rukken-uit-na-hulpgeroep-van-schreeuwe/
https://www.taalvoutjes.nl/leukste-taalvout-2022


Wil je graag adverteren voor
bijvoorbeeld een boek, tentoonstelling of
vacature? Zolang het iets met taal te
maken heeft, is Taalpost de ideale plek.
Met een advertentie in Taalpost kun je
meer dan 90.000 taalliefhebbers
bereiken.

Klik hier voor meer informatie en
tarieven. (Culturele instellingen krijgen
korting!)

Interesse? Stuur een mail

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

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Reacties & suggesties
Adverteren

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaal.nl/uploads/editor/advertentietarieven_onzetaal_2023.pdf
https://onzetaal.nl/uploads/editor/advertentietarieven_onzetaal_2023.pdf
mailto:adverteren@onzetaal.nl?subject=Adverteren%20in%20Taalpost
https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
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https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1

