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Taaltip: Het gejoel en gejuich was/waren niet

van de lucht

‘Het gejoel en gejuich was niet van de lucht’ heeft de voorkeur. Gejoel en
gejuich zijn twee nauw met elkaar samenhangende woorden, die samen bijna
één begrip vormen. Als zo’n combinatie het onderwerp van de zin is, ligt een
enkelvoudige persoonsvorm het meest voor de hand. Zo ook:



Het geschater en gekwetter van de baby was vertederend.
Al dat gepieker en getob maakt de situatie niet beter.

Dit geldt niet alleen voor vormen met ge-, maar ook voor hele werkwoorden
die als zelfstandig naamwoord worden gebruikt:



Het joelen en juichen hield maar niet op.
Gelukkig is het hakken en breken eindelijk klaar.

Meer taaladvies

Weetjes




De webwinkel fonQ, bekend van de slogan ‘Vind jouw mooi’, beweert
spelfouten te gebruiken om op te vallen. (Marketingfacts)
Een omroeper van de BBC wordt heftig bekritiseerd omdat hij ‘th’
uitspreekt als ‘f’ bij het voorlezen van de lotto-uitslagen. (The Sun)
Actuele woorden: blowvis en sugardating. (Taalbank en Taaltelefoon).

Opinie





David de Kock en Arjan Vergeer houden van watermeloenen-taal:
helder, duidelijk, ook als de waarheid ongemakkelijk is. (AD)
Zanger René Karst vindt dat de Nederlandse radiozender Radio 2 al zes
jaar zijn publieke opdracht negeert door te weinig Nederlandstalige
muziek te draaien. (Hoogeveensche Courant)
Twee Brusselse parlementsleden pleiten ervoor zowel het vak
Nederlands als het vak Frans weer aantrekkelijk te maken. (Knack)

En verder




Het grootste wonder van het Hongaars is dat het nog bestaat. (Trouw)
De organisatie Vredeseilanden heet voortaan Rikolto, een woord dat
‘oogst’ betekent in het Esperanto. (Vilt)
Net zoals andere dialecten in Nederland verdwijnt het Utrechts
langzamerhand. (DUIC)

Aanbod van Onze Taal

De nieuwe Onze Taal

Hoe zou het zijn om aan een woordenboek te
werken? “Voor buitenstaanders lijkt het misschien
een hel, maar taalkundigen en leesverslaafden
weten wel beter: het is het paradijs.” Aldus Guus
Middag in het oktobernummer van Onze Taal,
naar aanleiding van een boek van de Amerikaanse
woordenboekmaakster Kory Stamper.
Dat woordenboeken helemaal niet saai zijn, is
ook de indruk die je krijgt uit het openingsartikel
van datzelfde nummer. Berthold van Maris belicht
daarin de onbegrensde mogelijkheden van het
Algemeen Nederlands Woordenboek: een grote,
wetenschappelijke online inventarisatie van de
woordenschat van 1970 tot nu. Verder in het oktobernummer onder (veel)
meer: hoe oud zijn ‘ouderen’ eigenlijk? En ‘jongeren’? Zijn streektalen wel
échte talen? En hoe komt het toch dat nooit iemand op het eindexamen een 10
voor Nederlands haalt?
Nog geen lid? Neem een proefabonnement:
www.onzetaal.nl/opproef.

Proefabonnement

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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