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Taaltip: drie maand / drie maanden
Is het ‘drie maand’ of ‘drie maanden’? Regionaal komt ‘drie maand’ wel voor, maar in de
standaardtaal is het ‘drie maanden’, bijvoorbeeld: ‘Het is drie maanden geleden gebeurd’ en ‘Tot
over drie maanden!’
 
Over ‘drie kwartier’, ‘drie uur’, ‘drie jaar’ e.d. is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Was hij een opzichter, was hij een dienaar? Zoektocht naar een betere etymologische verklaring
van het woord ‘baas’. (Neerlandistiek)

>> Is er verschil tussen ‘want’ en ‘omdat’? Ja, vooral in vorm: de zinsvolgorde is anders. De twee
voegwoorden betekenen bijna hetzelfde, maar net niet helemaal. (Wouter van Wingerden)

>> Nieuw literair genre: de dictective. (Dictees)

Wereldtalen
>> ‘Kraan’ in het Japans is ‘karan’. ‘Kok’ is ‘kokku’. Waarom zit het Japans vol met Nederlandse
woorden? (VRT Radio 1)

>> Met het uitsterven van talen verdwijnt ook medicinale plantenkennis. (MO*)
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https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
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https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/nederlandse-invloed-op-het-japans
https://www.mo.be/nieuws/met-het-uitsterven-van-talen-verdwijnt-ook-medicinale-plantenkennis
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Paulien Cornelisse
over haar liefde voor
het Japans
Het juninummer van Onze Taal staat in
het teken van het Japans. Voor velen is
dat een onbegrijpelijke taal; waarom zou
je überhaupt Japans willen leren? 
 
Paulien Cornelisse vertelt in het
juninummer uitgebreid en enthousiast
over haar liefde voor die taal. Dat artikel
is nu ook gratis online te lezen.

Naar het artikel

>> Nike schrijft zijn merknaam in Griekse letters op nieuwe sportschoenen, maar dat lukt niet
goed. (Parakalo)

>> Er is een Twittercampagne begonnen om het Tulu in India als officiële taal te erkennen. (Deccan
Chronicle)

Onderwijs
>> De toekomst van de leerstoel Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen is onzeker. (It Nijs en
AD)

>> Amsterdamse scholen hebben de afgelopen jaren geld dat bestemd was voor de zogenoemde
kansenaanpak in het onderwijs vooral besteed aan taal en rekenen. (Nu.nl)

>> Het moedertaalonderwijs in Afrika wint veld, want de leerresultaten zijn beter. (Financial Times)

 

En verder
>> Op vliegveld Orly werden in 2019 de letters van ‘Orly Ouest’ en ‘Orly Sud’ verwijderd. Negen
van die zestien letters worden binnenkort geveild ten bate van alfabetiseringsprojecten. (Le
HuffPost)

>> In museum Hamburger Bahnhof in Berlijn loopt tot 19 september een tentoonstelling over de
kunstenaar Joseph Beuys, onder meer over hoe hij tegenover taal stond. (Deutschlandfunk
Kultur en rbb24)

>> Als u wat tijd hebt, geniet dan van Beuys’ opname ‘Ja, Ja, Ja, Ja, Nee, Nee, Nee, Nee’. (M HKA)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-taal-zo-mooi-als-een-houtsnede
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-taal-zo-mooi-als-een-houtsnede
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-taal-zo-mooi-als-een-houtsnede
https://parakalo.wordpress.com/2021/06/09/nike-blundert-met-naam-griekse-godin-op-sneaker/
https://www.deccanchronicle.com/nation/politics/140621/twitter-campaign-to-declare-tulu-as-official-language-gets-political-s.html
https://www.itnijs.frl/2021/06/universiteit-grins-wol-learstoel-frysk-opheffe/?fbclid=IwAR2pTfF9oKKjHgeWNlDv2WJ_QAX6FarhAcCaZ4cH2FmfPXMB2tezYfFFizI
https://www.ad.nl/groningen/zorgen-over-studie-fries-aan-rijksuniversiteit-groningen~a909b9a1/
https://www.nu.nl/amsterdam/6138880/amsterdamse-scholen-besteedden-geld-kansenaanpak-aan-taal-en-rekenen.html
https://www.ft.com/content/e413c559-0f66-4147-9d80-ca8ea48e41a7?fbclid=IwAR0u5dY1ERmqEZd8GflzZeW_KV8NxsEXGfar3p7tiTQk5eYu7CAtQeoyxBw
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ces-anciennes-lettres-de-laeroport-paris-orly-mises-aux-encheres_fr_60b62b7fe4b0ead2796d36e1
https://www.deutschlandfunkkultur.de/austellung-von-der-sprache-aus-in-berlin-wie-joseph-beuys.1013.de.html?dram:article_id=498706
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2021/06/berlin-joseph-beuys-hamburger-bahnhof-ausstellung.html
https://www.muhka.be/nl/programme/detail/1088--joseph-beuys-greetings-from-the-eurasian/item/15484-ja-ja-ja-ja-nee-nee-nee-nee
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Advertentie

Cadeautip voor
Vaderdag

Zondag (20 juni) is het Vaderdag in
Nederland. Is uw vader een
taalliefhebber? Verras hem dan met
een cadeau-abonnement van een half
jaar of een heel jaar. Het cadeau-
abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal en
wordt automatisch naar de ontvanger
gestuurd.
 
Om op Vaderdag direct iets tastbaars te
overhandigen, kunt u de bijpassende Onze
Taal-cadeaubon downloaden op de
website.

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

#taalkronkel

“Amalia ziet af van uitkering en aanslag

op horecazaak Wijchen”

(bron: De Gelderlander)

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/?___SID=U
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
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
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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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