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Taaltip: wees erbij / ben erbij
Is het ‘Wees erbij’ of ‘Ben erbij’? In de standaardtaal is het ‘Wees erbij’. ‘Ben erbij’ komt regionaal
en in informele taal veel voor, maar is niet algemeen geaccepteerd. ‘Wees’ is de enige uitzondering
op de regel dat de gebiedende wijs gelijk is aan de ik-vorm van het werkwoord.
Lees er hier meer over.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Nieuw onderzoek over het leren van een tweede taal als volwassene: u hebt bereidwillige
groepjes neuronen nodig. (Scientias)
>> De gemeente Utrecht wil het wijzigen van een slavernij-achternaam makkelijker maken. (NOS)
>> Stevige financiële steun van de provincie Friesland voor het versterken van onderwijs in het
Fries. (Nationale Onderwijsgids)
>> Nederlandse militairen hebben enkele Afghaanse gezinnen die op de evacuatielijst stonden
weggestuurd van het vliegveld in Kabul, doordat er te weinig tolken waren die de identiteitskaarten
konden lezen. (NOS)
>> Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat politici verantwoordelijk zijn voor de
online haatspraak van hun volgers. (De Standaard)
>> Twee Engelse fietsers rijden 2400 kilometer om de woorden ‘Refugees Welcome’ op de kaart te
zetten, een wereldrecord in de ‘gps-kunst’. (Thighs of Steel)
>> Zanger Waylon maakt een compleet Nederlandstalig album. (RTL Boulevard)
>> Verslag van het luisterliedjesfestival ‘Woord en Worstenbrood’. (ED)

De Week van Lezen en Schrijven
>> Veel laaggeletterden stopten met hun taal- of rekencursus tijdens corona. (NU)
>> Twee derde van de Nederlanders kent geen laaggeletterden. (Stichting Lezen en Schrijven)
>> Taalles van een taalvrijwilliger maakt laaggeletterden zelfverzekerder. (RD)
>> Jan-Willem Heijkoop van Stichting Lezen en Schrijven: ‘Als je niet goed kunt lezen en schrijven,
vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken.’
(AD)

Zakelijk en glashelder
schrijven
Hoe schrijft u een duidelijke tekst die
iedereen begrijpt? In de nieuwe Onze Taal
wordt het uitgelegd in 26 tips; die staan nu
ook online. Ze lezen, bewaren of
afdrukken? Het mag allemaal van ons.

Naar de 26 tips

Website Taaladvies.net vernieuwd
De website Taaladvies.net, waar Onze Taal ook al sinds jaar en dag aan meewerkt, is in een nieuw
jasje gestoken. Bovendien is de zoekfunctie verbeterd. De site geeft antwoorden op veelgestelde
vragen over de Nederlandse taal. De samenwerkende organisaties achter de site – de Taalunie,
Onze Taal, Team Taaladvies van de Vlaamse overheid en het Instituut voor de Nederlandse Taal
(INT) – willen taalgebruikers zo nog beter ondersteunen bij het vinden van het antwoord op hun
taalvraag.

Lees verder

En verder
>> Het eerste bordspel met als thema ‘spreken in het openbaar’. (Rhetoric)
>> Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis en andere lange Engelse woorden. (MerriamWebster)
>> Een Engelse samenvatting van vijf onderzoeken naar de manier waarop kinderen taal leren.
(Newswise)
>> Deze canard is voorlopig nog geen kwakkel: een Leidse hoogleraar dierengedrag heeft een
geluidsopname uit 1987 gevonden van een Australische eend die ‘you bloody fool’ zegt.
(NOS en NewScientist)

Advertentie

Taalkalender 2022
Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Dé kalender voor taalliefhebbers!
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.
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Facebook voor taalweetjes,
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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