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Taaltip

zegde/zei af, zegde/zei op
Zeggen is een sterk werkwoord: ‘Ik zei niets.’ Maar bij afzeggen, opzeggen, toezeggen
e.d. is de zwakke vervoeging gebruikelijker: ‘Ik zegde de afspraak af’, ‘Ze zegde haar
abonnement op’, ‘Hij zegde toe me te helpen.’
Meer hierover lees je op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•

•
•

•

De 91-jarige acteur James Earl Jones bepaalde jarenlang het timbre van het Star
Wars-personage Darth Vader. Hij geeft nu de stembanden door aan een Oekraïens
bedrijf dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie. Tweakers
Een nieuwe taaltoets zou te zwaar zijn voor toekomstige
kinderopvangmedewerkers. Pointer
Advocaten schrijven hun documenten op een manier die bij niet-juristen veel
onbegrip veroorzaakt (volgens onderzoek dat de satirisch bedoelde Ig Nobelprijs
krijgt). Advocatie
Het voortbestaan van het Friestalige tijdschrift ‘De Nije’ hangt aan een zijden draad.
Leeuwarder Courant

Opinies
•
•
•
•

‘Waarom de overheid niet “eindelijk doorzet” met genderneutrale taal.’
Neerlandistiek
‘Nederlands leren is gewoon goed voor je gezondheid.’ Amsterdam
‘Bescherming van Duitstalige Belgen kan als voorbeeld dienen voor de rest van
Europa.’ Knack
‘Het plezier – en soms de pijn – van een vulpen.’ (Engelstalig artikel) The Spectator

Nominaties Taalboekenprijs uitgelicht
Zaterdag 1 oktober wordt in de
uitzending van De Taalstaat de
Taalboekenprijs 2022 uitgereikt. Voor
deze prijs komen vijf boeken in
aanmerking, die we graag aan je
voorstellen op onze website.
Er staat weer een voorproefje en
informatie klaar over twee genomineerde
boeken:
Tot in de puntjes ... Praktische
leestekengids van vertaler en
taalwatcher Miet Ooms.
Vertalen in de Nederlanden. Een
cultuurgeschiedenis, geschreven door
vijf experts – Dirk Schoenaers, Theo
Hermans, Inger Leemans, Cees Koster
en Ton Naaijkens.

Zit uw liefde voor de Nederlandse taal
een prettige interactie met anderen in
de weg?
Taalpuristen en -verbeteraars opgelet! Katinka Polderman biedt hulp met het labyrint
dat ze maakte voor het septembernummer van Onze Taal.
Het hele labyrint is nu gratis op onze website te bewonderen.

Naar de website

En verder
•
•
•

Dankzij een smartphone-app kunnen honden binnenkort de hele dag door
tekstberichtjes naar hun baasje sturen. Het Laatste Nieuws
Sanne leert Zweeds via de talen-app Duolingo: ‘Ik doe het overal. In de club tijdens
het uitgaan, wanneer iedereen op de dansvloer staat en ook tijdens dates.’ Linda
Nieuw concept voor korte communicatie: Smart Brevity. Axios

Taalkalender 2023 cadeau bij een
lidmaatschap
Wanneer zet je een komma voor dat?
Wat is de langste plaatsnaam ter
wereld? Wat eet je liever: kruttels of
uuzekes? En hoeveel woorden kun je
maken met de letters van kalender? Je
vindt het antwoord op deze (en nog
veel meer) vragen in de nieuwe
Taalkalender.
Als je vóór 1 november 2022 een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, ontvang je niet alleen een jaar
lang het leukste tijdschrift over taal,
maar ook de Taalkalender. Als student
betaal je slechts € 23,75 per jaar!

Lees meer en bestel

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer
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Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!
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