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Taaltip: beide(n) 

In ‘De school en de bijleslerares vinden beide dat het goed gaat’ is beide juist. 

Er komt hier geen -n achter beide, omdat er niet verwezen wordt naar twee 

concrete personen, maar naar een organisatie (de school) en een persoon (de 

lerares). 

 

In een zin als ‘De mentor en de bijleslerares vinden beiden dat het goed gaat’ 

is beiden wél juist: nu is voldaan aan de voorwaarde dat het om twee concrete 

personen moet gaan. In zinnen als ‘De gasten eten beiden vegetarisch’ en 

‘Beiden eten vegetarisch’ maakt het gebruik van beiden duidelijk dat de 

vegetarische eters twee mensen zijn. Uit dit alles volgt bovendien dat in ‘Anky 

en haar paard zijn beide goed aangekomen’ weer gekozen moet worden voor 

beide. Alleen Anky is immers een persoon. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Je kunt heel goed Nederlands leren uit de Donald Duck. (EditieNL) 

 Tamara Stojakovic is de ‘Beste Leraar Nederlands’ van 2017. (Onze Taal) 

 Lodewijk van Noort van de gemeente Den Haag is ‘Ambassadeur 

Heldere Taal voor de Overheid 2017’. Wat is zijn geheim? (Binnenlands 

Bestuur) 

 Wat is correct: ‘U maakt zich zorgen om niets?’ of ‘U maakt u zorgen 

om niets?’ (Taaltelefoon) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/mrwan-12-leerde-nederlands-met-de-donald-duck-je-krijgt-er-plezier-van
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/belgische-is-beste-leraar-nederlands-2017
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/het-geheim-van-goede-overheidscommunicatie.9564527.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/het-geheim-van-goede-overheidscommunicatie.9564527.lynkx
https://taaltelefoon.be/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Wie wil werken in de kunstmatige intelligentie, doet er goed aan eerst 

taalwetenschap te studeren. (CIO) 

 Bert Vaux, hoogleraar in Cambridge, onderzoekt het meest 

conservatieve Armeense dialect. (Armenian Weekly) 

 Drietalig onderwijs (Engels, Fries, Nederlands) is goed voor de 

beheersing van de Nederlandse taal, blijkt uit onderzoek van het 

Centrum Meertaligheid van Cedin. (Drachtster Courant) 

 Het spinaapje heeft een van de ingewikkeldste communicatiesystemen 

ter wereld. (Le Monde) 

 

  

  

  

En verder 

Er zijn veel klachten over het vwo-eindexamen Nederlands in Nederland. Maar 

ook met het vwo-examen Frans is het een en ander mis. (Neerlandistiek) 

 

  

  

 

  

Doe met ons mee aan de eci Letterenloop!  

Op zondag 11 juni is het tijd voor hét sportieve taalevenement van het jaar: 

de eci Letterenloop. Speciaal voor alle taalliefhebbers die ook van hardlopen 

http://www.cio.com/article/3193777/artificial-intelligence/why-ai-careers-can-start-with-a-degree-in-linguistics.html
http://armenianweekly.com/2017/05/15/linguistics-professor-conducts-research-on-salmast-dialect/
http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/87053/drietalige-scholen-goed-voor-beheersing-nederlandse-taal/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/05/15/l-inedite-complexite-du-langage-des-muriquis_5128003_1650684.html
http://www.neerlandistiek.nl/2017/05/het-eindexamen-frans-is-niet-veel-beter/
https://onzetaalwebwinkel.nl/7-x-onze-taal-nl-letterenloop


houden, hebben we een sportief aanbod: een lidmaatschap van Onze Taal plus 

een hardloopshirt voor slechts € 26,-*. Van dit bedrag schenken we € 2,50 aan 

Run4schools, het goede doel van de eci Letterenloop. 

 

Let op: als u wilt meedoen aan de eci Letterenloop, dient u zich zelf in te 

schrijven. Vanuit het Genootschap Onze Taal doen diverse medewerkers mee. 

  

*Dit aanbod geldt t/m woensdag 31 mei. U ontvangt dit jaar zeven nummers 

van Onze Taal en krijgt een hardloopshirt in een maat naar keuze (hiervoor 

nemen wij na uw bestelling contact met u op). Lidmaatschappen lopen per 

kalenderjaar en worden automatisch verlengd.  

 

Word lid en krijg een hardloopshirt 

 

  

  

  

Geen Taalpost op 26 mei 

Aanstaande vrijdag (26 mei) is het kantoor van Onze Taal gesloten. Taalpost 

verschijnt die dag daarom niet. De eerstvolgende aflevering ontvangt u op 

dinsdag 30 mei. 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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http://letterenloop.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/7-x-onze-taal-nl-letterenloop
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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