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Taaltip: twee à / á drie 
 

  

De juiste spelling is à, met een accent grave: ‘Het duurt twee à drie dagen.’ Het woord à, dat hier 

‘tot’ betekent, is uit het Frans overgenomen. In het Frans staat op een a nooit een accent aigu. 

  

De schrijfwijze à wordt ook gebruikt in constructies als tien shirts à € 27,50: daarmee wordt 

bedoeld dat de shirts € 27,50 per stuk kosten. À moet niet verward worden met ad: met tien shirts 

ad € 27,50 wordt uitgedrukt dat de tien shirts sámen € 27,50 kosten. 

  

Er zijn niet veel woorden in het Nederlands waarin een a een accent grave krijgt. Enkele andere 

voorbeelden zijn voilà, déjà vu en à la carte. Wat vaker voorkomt, is een a met een nadrukteken: 

dát, wáár, sámen, enz. Op onze website is meer te lezen over de regels voor nadruktekens. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

 

Politiek 
 

  

>> D66 wil eenvoudigere taal en meer plaatjes in de communicatie van de gemeente Hoeksche 

Waard. (Hoeksch Nieuws) 

  

>> De PvdA vindt de website van de provincie Overijssel onbegrijpelijk. (Tubantia) 

  

>> De ChristenUnie vraagt om verkiezingsmateriaal in Nunspeet in begrijpelijke taal. (Veluweland) 

  

>> Kinderen van inburgeraars moeten verplicht naar de voorschool. (De Telegraaf) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/klemtoonteken-nadrukteken/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.hoekschnieuws.nl/2019/02/18/d66-hoeksche-waard-gemeente-hoeksche-waard-kan-het-wat-eenvoudiger/
https://www.tubantia.nl/regio/pvda-website-provincie-overijssel-is-onbegrijpelijk~a1d333b0/
https://veluweland.nl/deel-je-nieuws-artikel/verkiezingskrant-begrijpelijke-taal-550281
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3173957/voorschool-moet-verplicht-voor-kind-inburgeraars
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Engels 

 

  

Er wordt onmiskenbaar steeds meer 

Engels gebruikt; moeten we ons daarover 

zorgen maken? Daarover sprak Wim 

Daniëls afgelopen weekend in zijn J.H. van 

Dale-lezing. 

 

Volgens hem loopt het niet zo’n vaart, 

maar zou het Nederlands over vijftig of 

zestig jaar wel onder druk kunnen komen 

te staan. Hij legde het uit bij de omroep 

WNL. 

 

Als reactie verscheen er een column in De 

Telegraaf: ‘De Nederlandse taal is een 

lelijke vrouw’. 
  

 

 Grensgebied 
 

  

>> Test: hoe ver kom je in Duitsland met de Twentse taal? (Tubantia) 

  

>> Op Nederlandse basisscholen in de grensregio wordt steeds vaker Frans of Duits gegeven. 

(NOS) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Gevangenisstraf na een vervalst getuigschrift: ontmaskerd door een dt-fout. (GvA) 

  

>> 5 april: jubileumconferentie Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra. (NUT) 

  

>> De vijf exemplaren van De Sleutel der Minne die we mochten weggeven (zie de vorige 

aflevering), gaan naar Elise Calleeuw (Brugge), Gera Krijt-Götz (Zaandijk), Marije Meijer 

(Leeuwarden), Wouter van Spijk (’s-Hertogenbosch) en Walter Weissman (Hengelo). Veel 

leesplezier gewenst! 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=maAvOJVlnh8
https://www.youtube.com/watch?v=maAvOJVlnh8
https://www.telegraaf.nl/columns/3169166/de-nederlandse-taal-is-een-lelijke-vrouw
https://www.telegraaf.nl/columns/3169166/de-nederlandse-taal-is-een-lelijke-vrouw
https://www.tubantia.nl/video/hoe-ver-kom-je-in-duitsland-met-de-twentse-taal~p67820
https://nos.nl/artikel/2272209-on-parle-francais-wir-sprechen-deutsch-klinkt-het-steeds-vaker-op-de-basisschool.html
https://m.gva.be/cnt/dmf20190218_04183959/tot-twaalf-maanden-cel-voor-fraude-met-getuigschriften
https://www.nut-talen.eu/conferentie/
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost2087.pdf
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost2087.pdf


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders met 
korting 
  

  

 

De Taalkalender en Kindertaalkalender 

van 2019 zijn nu met flinke korting te 

bestellen via onze webwinkel.  

Kindertaalkalender 2019 

De Kindertaalkalender, van Kidsweek en 

Onze Taal, is er speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

puzzels, taalblunders, moppen, uitleg over 

spreekwoorden, leuke woorden, grappige 

raadsels en meer. 

Een goed begin van elke dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden 

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 

Taalkalender 2019 

De Taalkalender van Onze Taal bevat elke 

dag van de week leuke en verrassende 

taalweetjes: uitdrukkingen, (bijna) 

vergeten en onbekende woorden, goed en 

fout taalgebruik, anekdotes over het 

vertalen van boeken, en natuurlijk 

taalkronkels. 

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden  

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 
  

  

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/kindertaalkalender2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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