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Taaltip: aflassen / aflasten / afgelasten
Het werkwoord afgelasten krijgt nog altijd de voorkeur boven varianten als aflassen en aflasten.
Correct is dus: ‘een evenement afgelasten’, ‘Ze gelastte het feest af’ en ‘De al eens eerder afgelaste
wedstrijd werd opnieuw afgelast.’

Meer uitleg en voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Uitspraken van de Hoge Raad zijn het kortst, gerechtshoven produceren de langste uitspraken.
(Mr.)

>> De communicatie van de Vlaamse overheid over innovatie verlegt de grenzen van het
ambtenarees, en van het Nederlands in het algemeen. (De Standaard)

>> Traditionele jongensnamen als Jan en Henk komen het vaakst voor op de kandidatenlijsten voor
de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. (NOS)

>> In Hannover zou het mooiste Duits gesproken worden, maar dat is een mythe. (DW)

Oekraïne
>> De Oekraïense president Zelensky richtte zich rechtstreeks tot de Russen. Hoe zat zijn
toespraak retorisch in elkaar? (Onze Taal)

>> Wat is beter: Kiev of Kyiv? (VRT NWS, Il Post, La Libre, The Guardian)

>> Journalisten in Rusland mogen de woorden oorlog en invasie niet meer gebruiken. (Nu.nl)

>> De molotovcocktail dankt zijn naam aan Vjatsjeslav Michajlovitsj Molotov. (INT)
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Taalboekenpakket
Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk. 
 
Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 én het boekje
Tekstvorm geregeld cadeau!
 
Bovendien is het hele pakket nu afgeprijsd
van € 72,99 naar slechts € 51,99.

Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel
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+ Volg Onze Taal op de
sociale media
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Het woord ‘gijzelaar’ leidt vaak tot

verwarring. De oorspronkelijke

betekenis is: iemand die gegijzeld

wórdt. Maar voor veel mensen betekent

het: iemand die gijzelt. Je leest er meer

over op onze website.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

En verder
>> Het gevolg van te veel Wordle spelen? Je begint in vijfletterige woorden te spreken. (The
Guardian)

>> Ahilan Ratnamohan heeft 840 favoriete Nederlandse woorden. (Bruzz)

>> Dertien Engelse woorden die je alleen in Londen hoort. (My London)

 

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
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