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Taaltip

afgetrede / afgetreden / afgetreedde
minister
Afgetreden is met een -n aan het einde: ‘de afgetreden minister’. Het voltooid
deelwoord van aftreden eindigt altijd op een -n, zowel in ‘Hij is afgetreden’ als in ‘de
afgetreden minister’. Er is geen reden om e’s en d’s te verdubbelen (of de -n weg te
laten).
Ook in ‘het genomen besluit’ en ‘de aangeraden keuze’ komt een -n, maar niet in
bijvoorbeeld ‘de goedgeklede minister’, ‘de bestede tijd’ en ‘de bevrijde minister’. Meer
uitleg en voorbeelden én een test om mee te oefenen, zijn te vinden op de website van
Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•
•
•

Het gemeentebestuur van Taj beslist voorlopig nog niet over een verandering van de
naam van de Taj Mahal. Hindustan Times
Een van de nieuwe stormnamen zal Armand zijn, een verwijzing naar de bekende
Vlaamse weerman Armand Pien. VRT
In Rotterdam komt een nieuwe masteropleiding voor specialisten die
laaggeletterdheid kunnen helpen tegengaan. HR Profielen

Kinderen
•
•
•

Ook in Groot-Brittannië groeien steeds meer kinderen meertalig op. The Guardian
Leg je kinderen uit hoe woorden gevormd worden aan de hand van de tv-serie De
pindakaasvalk. Neerlandistiek
Vaders kennen maar één emoji: de opgestoken duim. Vice

Verspreid samen met ons het
enthousiasme voor taal!
Onze Taal is genomineerd voor de Website van het Jaar-verkiezing. Stem je op ons?
Dan kunnen we nog meer mensen bereiken!

Stemmen

Over taal gesproken
De podcast Over taal gesproken is terug! Deze podcast, gezamenlijk geproduceerd
door het INT en Onze Taal, begint het tweede seizoen met een gesprek met (onder

anderen) Sibo Kanobana, taalkundige aan de Universiteit Gent, over inclusieve taal,
oftewel taal die niemand buitensluit.
Beluister Over taal gesproken in je podcast-app of hier

Beluister de aflevering

Onderzoek
•
•

Onderzoekers zeggen een oude Iraanse taal op een steen te hebben ontcijferd.
Phys.org
Baby’s oefenen misschien al lang voor ze geboren worden met huilen. Dat kan van
belang zijn voor ons begrip van de taalontwikkeling. National Geographic

Shortlist Taalboekenprijs 2022
bekend
Dit najaar wordt voor de vierde keer de Taalboekenprijs toegekend – een
onderscheiding voor het beste boek over (de Nederlandse) taal. Aan de prijs is een
geldbedrag van € 3000 verbonden. Het winnende boek wordt bekendgemaakt op
1 oktober, aan het begin van de Week van het Nederlands.

Lees meer

En verder
•

Lang verwacht, maar het komt eraan: een functie om Twitterberichten te corrigeren.
NOS

•

Doordat de paus twittert over klimaatverandering en globalisering, moeten zijn
Latijnse vertalers creatief zijn met taal. de Volkskrant

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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