
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

Online lezen | Afmelden

14 juni 2022
aflevering 2389
Twee keer per week
het laatste taalnieuws
en de beste taaltips.
Onder redactie van
Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze
Taal. 

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

https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/5390dc84-e871-477f-8bc3-719943bbb4ff/taalliefhebbers-gezocht-voor-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/5390dc84-e871-477f-8bc3-719943bbb4ff/taalliefhebbers-gezocht-voor-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/5390dc84-e871-477f-8bc3-719943bbb4ff/taalliefhebbers-gezocht-voor-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/sterke-werkwoorden
https://onzetaal.nl/taalloket/sterke-werkwoorden
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/13/i-had-to-do-something-senegal-electro-star-sings-to-save-his-language
https://www.dw.com/de/mit-dem-velo-ins-freiluftbad-die-deutsche-sprache-in-luxemburg/a-62080429
https://www.hln.be/muziek/de-terugkeer-van-nederlandstalige-muziek-engelstalig-liedje-zal-nooit-dezelfde-impact-hebben~a0886322/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/bts-dut-licence-une-certification-en-anglais-par-un-organisme-exterieur-ne-peut-etre-demandee-pour-obtenir-ces-diplomes


• 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

Riemer Reinsma (1941-2022) 

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

https://onzetaal.nl/riemer-reinsma-overleden
https://amp.nos.nl/artikel/2432271-neologismeverzamelaar-riemer-reinsma-overleden.html
https://onzetaal.nl/riemer-reinsma-overleden
https://neerlandistiek.nl/2022/06/in-memoriam-riemer-reinsma-1941-2008/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/taal-aan-de-wandel-hempje-en-zijn-p
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/taal-aan-de-wandel-hempje-en-zijn-p
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/taal-aan-de-wandel-hempje-en-zijn-p
https://www.trouw.nl/leven/psychopraat-is-in-opmars-een-stomme-collega-is-niet-meer-gemeen-maar-toxisch~b0e37564/
https://garymarcus.substack.com/p/noam-chomsky-and-gpt-3?s=r


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 cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
 

• 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

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://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
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://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nacht-van/81fade58-a04e-48ae-a7c1-552cdfd734ae/2022-06-11-kunnen-we-nog-spellen-zonder-autocorrectie
https://www.youtube.com/watch?v=g8s3BlVsEhU
https://neerlandistiek.nl/2022/06/onderwerp-en-gezegde-zijn-een-anwb-echtpaar/
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

