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dagelijks / dagdagelijks
Naast dagelijks komt ook dagdagelijks voor – in België vaker dan in Nederland. Veel
mensen vinden dat woord sprekender of nadrukkelijker, maar er zijn ook hele
volksstammen die zich er kapot aan ergeren. 
 
Meer over de geschiedenis van dit woord (en de ergernis erover) lees je op de website
van Onze Taal. 

Lees de uitleg

De taal van …

Taalnieuws
• Als Noord-Macedonië toetreedt tot de Europese Unie, wordt het Macedonisch een

officiële EU-taal. VRT
• De Israëlische taalacademie wil uit haar ivoren toren komen. Times of Israel
• De Belgische justitie moet nog ruim 300.000 euro betalen aan een tolk. Het

Nieuwsblad
• Vloeken met Gods naam komt minder voor. Trouw
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Afbeelding: Dolce Via

• Onderzoek wijst mogelijk uit dat we
voor alle talen dezelfde delen van
onze hersenen gebruiken. Spektrum

• Een belediging voelt letterlijk als een
klap in het gezicht. Scientias

• Om tussen het Nederlands en het
Italiaans te vertalen, is er inmiddels
iets beters dan Google Translate:
DeepL. Dolce Via

Onderzoek

Foto: Ramy Moharam Fouad 

Een interview met rapper Zwangere
Guy
De Brusselse rapper Zwangere Guy verkoopt inmiddels ook Nederlandse zalen uit met
zijn ‘rhymes’, in een Nederlands dat doorspekt is met dialect en andere talen. “We
hebben een rijke taal. We moeten die zo hard mogelijk gaan benutten.”
 
Vivien Waszink interviewde hem voor het nieuwe nummer van Onze Taal. Het hele
interview is nu gratis op onze website te lezen. 

Naar het interview
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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

Deze kaartenset van Onze Taal biedt
voor iedere gelegenheid een geschikte

Opinie
• Russische schrijver: ‘Poetin heeft het Russisch veranderd in de taal van een

moordenaar.’ MO*
• ‘Breid het gymnasium uit met Arabisch.’ NRC
• ‘Nee, Chinees of Spaans is veel nuttiger.’ NRC

De vierde aflevering van het Spelspel

En verder
• Aanstaande dinsdag is het 135 jaar geleden dat het eerste boekje over het

Esperanto verscheen. Esperanto Nederland
• ‘Dat eeuwige ge-Electric Light Orchestra van hem’. Wat is dat voor constructie?

Neerlandistiek

Wenskaarten met uitdrukkingen

https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-23-juli-2022/quiz-486022
https://www.nporadio1.nl/programmas/de-taalstaat
https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-23-juli-2022/quiz-486022
https://www.mo.be/interview/micha-l-sjisjkin-poetin-heeft-de-russische-taal-veranderd-de-taal-van-moordenaars
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/14/breid-het-gymnasium-uit-met-arabisch-a4136479
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/20/gymnasium-liever-chinees-of-spaans-a4136887
https://www.esperanto-nederland.nl/ned/nieuws.php#275
https://neerlandistiek.nl/2022/07/dat-eeuwige-ge-electric-light-orchestra-van-hem/


kaart.  
 
De set bestaat uit vijf wenskaarten met
verschillende uitdrukkingen. Op de
voorkant staan originele illustraties van
Josje van Koppen. Op de achterkant
staat uitleg over de betekenis en
oorsprong van de uitdrukking. 
 
De kaartenset kost € 7,50 voor niet-
leden en € 6,- voor leden.

Bestellen

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

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://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaal.nl/
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


 
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1

