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Taaltip

twee à/á drie dagen
Het voorzetsel à (‘tot’, ‘of’) schrijf je met een accent grave: ‘Het duurt twee à drie
dagen.’ Waarom dat zo is, en waarom het uitzonderlijk is, is te lezen op de website van
Onze Taal.

Lees de uitleg

Wetenschap
•

•
•
•
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Er is niets mis met een meertalige
opvoeding als ouders de talen
vloeiend spreken. EenVandaag
Wat zijn ‘echter’ en ‘immers’ voor
woorden? Trouw
Wat te doen als iemand te veel
praat? Psychology Today
We zijn beter in het voorspellen van
woorden dan onze prestaties bij
Wordle doen vermoeden. Vox

Taalnieuws
•
•
•
•

Vandaag is werkweigeringsdag voor tolken en vertalers. Villamedia
Griekenland is boos over de door de EU goedgekeurde term ‘TurkAegean’. VRT
Rechtbank Midden-Nederland wint Klare Taal-Bokaal. de Rechtspraak
Luxemburg opent een nieuw platform om online Luxemburgs te kunnen gebruiken.
La Meuse

Meertaligheid en ouderdom
Kan iemand die meertalig is op latere leeftijd alsnog een van de talen verliezen? En wat
is er waar van het verhaal dat meertaligheid helpt tegen bijvoorbeeld alzheimer?
Daarover praat de Nijmeegse onderzoeker Sharon Unsworth in haar podcast
Kletsheads met haar Groningse collega Merel Keizer.

Naar de podcast

Frans
•

•

•

Vleesvervangers mogen in Frankrijk
geen namen meer hebben die naar
vlees verwijzen. Le Monde
De ‘Commissie ter verrijking van de
Franse taal’ vecht tegen anglicismen.
Le Figaro
Belgisch-Franse woorden die vreemd
klinken voor Fransen. Frankrijk.nl

De tweede aflevering van het Spelspel
Aanstaande zaterdag kun je weer
luisteren naar het Groot Dictee-Spelspel
in het radioprogramma De Taalstaat
(11.00 tot 13.00 uur op NPO Radio 1).
Twee Taalstaat-luisteraars nemen het
tegen elkaar op: wie kan de meeste
woorden perfect (hardop) spellen?
Wil je alvast in de stemming komen? De
makers van het Spelspel hebben weer
een nieuwe quiz gemaakt!

Speel de quiz

En verder
•
•
•
•

Top-10 van voor de film bedachte talen. CBR.com
Limburgers hebben een streepje voor bij het leren van vreemde talen. 1Limburg
Waarom heeft de maan geen eigen naam? Quest
In aflevering 241 van de podcast De eeuw van de amateur praten Botte Jellema en
Ype Driessen met Guus Middag over zijn Verklarend zakwoordenboekje van rare
woorden (waarvan ook drie exemplaren te winnen zijn). Eeuw van de amateur

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

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

Taalpost biedt twee keer per week (en
in de zomer één keer per 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
Gegevens wijzigen
Afmelden

