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Taaltip: alles(-)in(-)één 

Alles in één (zonder streepjes) is goed in bijvoorbeeld: ‘Met dit pakket hebt u 

alles in één.’ Alles-in-een is hier niet juist. Er zijn vergelijkbare woordgroepen 

waarin wél koppeltekens komen, maar dat zijn vaste combinaties én meestal 

zelfstandige naamwoorden. Voorbeelden zijn sta-in-de-weg (‘struikelblok, 

persoon die iets belemmert’), jan-in-de-zak (een soort koek) en suzanne-

met-de-mooie-ogen (een plant). 

 

Als alles in één deel uitmaakt van een samenstelling, worden er wel twee 

streepjes ingevoegd: alles-in-éénpakket en alles-in-éénprijs. Er mág nog een 

extra streepje worden gebruikt: alles-in-één-pakket en alles-in-één-prijs zijn 

ook goed. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Politiek 

 De chaos op Sint-Maarten wordt verergerd door taalproblemen. (NOS) 

 Ook in Florida zijn er taalproblemen bij de hulpverlening na de orkaan 

Irma: de overheid communiceert in het Engels, maar in sommige 

gebieden spreekt de meerderheid van de bewoners een andere 

taal (vaak Spaans). (Citylab) 

 De SGP-Statenfractie in Zeeland is tegen het gebruik van de 

bastaardvloek hosternokke in het jaarverslag van Omroep Zeeland. 

(Nederlands Dagblad) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2192228-er-is-weinig-samenwerking-dat-komt-vooral-door-de-taal.html
https://www.citylab.com/equity/2017/09/when-hurricane-warnings-are-lost-in-translation/539307/
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/sgp-stoot-zich-aan-zeeuwse-uitroep.2788227.lynkx
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Creooltalen zijn waarschijnlijk op een andere manier ontstaan dan vaak 

wordt gedacht. (Onze Taal) 

 De woorden wegge en wig hebben mogelijk dezelfde oorsprong. 

(Neerlandistiek) 

 

  

  

  

Overleden 

Drie taalprominenten zijn ons de afgelopen weken ontvallen: 

 de eerste hoofdredacteur van de ANS, Jaap de Rooij; (Neerlandistiek) 

 de Engelse Esperanto-dichteres Marjorie Boulton; (The Telegraph) 

 de voormalige algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie Koen 

Jaspaert. (Onze Taal) 

 

  

  

  

En verder 

 Op 21 september is er in Amsterdam een lezing over het Aramees (‘de 

taal van Jezus’). (Wherevent) 

 De Leidse universiteitsbibliotheek heeft haar naam heel groot in het 

Engels op de muur gezet. Dat levert een opmerkelijke afkorting op. 

(RTL Nieuws) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/creooltalen-zijn-waarschijnlijk-op-een-andere-manier-ontstaan-dan-gedacht
http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/etymologie-wegge-wig/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/jaap-de-rooij-en-de-ans/
http://www.telegraph.co.uk/obituaries/2017/09/01/marjorie-boulton-esperanto-expert-poet-obituary/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/koen-jaspaert-overleden
http://www.wherevent.com/detail/Stichting-Zenobia-Aramees-de-eerste-wereldtaal-lezing-en-boekpresentatie
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/studeren-in-de-lul-universiteitsbibliotheek-leiden-heeft-opmerkelijke-afkorting


  

  

Aanbod van Onze Taal 

Studenten krijgen 50% korting  

Studeer je een vak waar taal of communicatie een grote rol bij speelt, en ben je 

nog geen lid van Onze Taal? Als student krijg je 50% korting op een 

lidmaatschap!  

 

Voor € 25,- ontvang je veertien nummers van Onze Taal (op papier en/of 

digitaal). Je kunt bovendien gratis antwoord op je taalvragen krijgen van de 

ervaren taaladviseurs van Onze Taal. Als lid krijg je ook korting op onze 

taaltrainingen en op ons congres van 7 oktober a.s. Word vandaag nog lid! 

 

Geen student meer? Bekijk de andere mogelijkheden om lid te worden van 

Onze Taal. 

 

Lid worden 

 

  

  

  

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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https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/studenten
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/studenten
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/studenten
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://bit.ly/2wSp3xA


 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 

 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 

  

 

  

  

 

https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

