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Taaltip

raadde aan / ried aan
‘De coach ried ons aan goed uit te rusten’ is niet fout, maar ‘De coach raadde ons aan
goed uit te rusten’ is verreweg het gebruikelijkst.
De vervoegingen van raden, braden, verraden en honderden andere werkwoorden
staan in een lange lijst met voorbeelden op de website van Onze Taal.

Lees het advies

Taalnieuws
•
•
•
•

‘Electrostar’ uit Senegal zingt om zijn taal te redden. The Guardian
Er is een woordenboek verschenen van het Luxemburgs-Duits. Deutsche Welle
Het Nederlandstalige lied is duidelijk in opkomst. HLN
Franse opleidingen mogen geen verplichte Engelse toetsen door een externe
organisatie laten afnemen. Conseil État

Deelnemers Spelspel gezocht
Deze zomer organiseert het
radioprogramma De Taalstaat weer het
‘Spelspel’, waarin taalliefhebbers
spellingkwesties krijgen voorgelegd door
taaladviseurs van Onze Taal. Het
programma is een voorbereiding op het
Groot Dictee van dit najaar. Je kunt je
nu inschrijven als deelnemer.

Inschrijven

Riemer Reinsma (1941-2022)
•
•
•

Neologismenverzamelaar Riemer
Reinsma overleden. NOS
‘Al zijn stukken ademen een prettige,
losse en geestige sfeer.’ Onze Taal
‘Die toon zou Reinsma de veertig jaar
erna blijven vasthouden: de toon van
iemand die min of meer toevallig iets
te weten gekomen is en daarover
luchtig vertelt.’ Neerlandistiek

Nu te lezen op onze website

De nieuwe rubriek van Yoïn van Spijk
Yoïn van Spijk heeft een vaste rubriek gekregen in Onze Taal! In ‘Taal aan de wandel’
vertelt hij aan de hand van infographics over woordherkomsten, verbanden tussen talen
en ontwikkelingen in woordvorming, betekenis, klank en zinsbouw.
In ons nieuwste nummer gaat hij in op de uitspraak ‘hempje’. Want wat doet die ‘p’ daar
in het woord ‘hemdje’? Zijn bijdrage is nu gratis te lezen op onze website.

Naar de website

En verder
•
•

Psychopraat is in opkomst: mensen zeggen toxisch in plaats van gemeen. Trouw
Er zijn allerlei computers die heel veel lijken te kunnen met taal. Maar kunnen we
daaruit ook iets leren over hoe taal werkt? Gary Marcus

•
•
•

Kunnen we nog spellen zonder spellingcorrectie? NPO Radio 1
Discussie over taalonderwijs. SPUI 25 (video)
‘Onderwerp en gezegde zijn als een ANWB-echtpaar.’ Neerlandistiek

Cadeau-abonnement met kaartenset
Zoek je nog een origineel cadeau voor
Vaderdag? Geef een abonnement
op Onze Taal cadeau! Je kunt kiezen
voor een half jaar (€ 28,50) of een jaar
(€ 47,50).
Als je vóór 28 juni een cadeauabonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

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!
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