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Taaltip

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 …
•
•
•
•

… de Vierdaagse. De Taalstaat
… Mark Rutte. NRC
… Tom Waes. De Taalstaat
... de Tour. Onze Taal

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

Onderzoek
•

•
•

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

Afbeelding: Dolce Via

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

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
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
•
•

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
Deze kaartenset van Onze Taal biedt
voor iedere gelegenheid een geschikte

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 nietleden en € 6,- voor leden.

Bestellen

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!
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