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Twee keer per week
het laatste taalnieuws
en de beste taaltips.
Onder redactie van
Erik Dams, Marc van
Oostendorp en Onze
Taal.

Taaltip

drie jaar / jaren
‘Over drie jaar wordt ze veertig’, ‘Ze kennen elkaar al zestig jaar’: hoewel het over heel
wat jaren gaat, staat jaar na een telwoord normaal gesproken in het enkelvoud.
Lees op de website van Onze Taal hoe dat zit en welke andere woorden zich net zo
gedragen als jaar.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•
•
•
•
•

Planten spreken nog geen Spinazisch. Ze kunnen wel mailen. KIJK
Je kunt je hond leren praten, maar tot diepzinnige gesprekken gaat het niet
komen. Kennislink
Nieuw: een digitaal woordenboek in het dialect van Neeroeteren. TVL en Neroterse
Kal
In Vlaanderen stopt de laatste hogeschool met de opleiding Latijn. De Standaard
De gezangen op de soundtrack van actie-avonturenspel Elden Ring zijn namaakLatijn. Tweakers

Op de radio
•
https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31586637.html

Gaston Dorren legt uit hoe je in
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•

•

zeven dagen zeven talen leert. NPO
Radio 1
Primatoloog Frans de Waal over
verschillen tussen apen en mensen:
‘Als taalkundige soort willen we
overal een label op plakken.’ VRT
Radio 1
Margriet Hunfeld is oma en wilde het
taaltje van haar kleinkinderen beter
begrijpen. Daardoor is ze nu
straattaalexpert en ze schreef ze een
boek over haar opgedane
kennis. NPO Radio 2

Negen Taal*maten
Is het ‘na’ of ‘naar’? ‘D’, ‘t’ of ‘dt’? ‘Beide’ of ‘beiden’? Voortaan heb je de oplossing altijd
bij de hand in de vorm van een Taal*maat. De Taal*maten zijn stroomdiagrammen met
visuele uitleg over negen veel geraadpleegde taalkwesties.

Naar de Taal*maten

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31586637.html

Pagina 2 van 4

Onze Taal

22-06-2022 10:11

En verder
•
•
•
•

Column Paulien Cornelisse: ‘In het jogtijdperk was sporten nog iets genants, en
daarom was er een half-sport bedacht: joggen.’ de Volkskrant
Onderzoek: vanaf wanneer produceren Vlaamse kinderen Engelse woorden en
waarom doen ze dat precies? VRT Taal
Campagne om het Iers te promoten in delen van Ierland waar het niet gesproken
wordt. RTE
Welke talen gebruik jij? Een oproep aan docenten en studenten in Nederland en
België. Neerlandistiek

Onze Taal-lidmaatschap + boek
Wie nu een doorlopend lidmaatschap
(€ 47,50*) afsluit, ontvangt niet alleen
het leukste tijdschrift over taal, maar
ook het boek Dat mag je óók (al niet
meer) zeggen, waarin taalkundige
Vivien Waszink inventariseert wat er
allemaal gebeurt op het gebied van
schurende taal, genderinclusief
woordgebruik en het weergeven van
diversiteit.
* Prijs voor studenten: € 23,75. Prijs
buiten het Nederlandse taalgebied:
€ 67,–.

Lees meer en bestel

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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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

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden
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