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Taaltip: een/één van de warmste 
oktoberdagen 

‘Gisteren was het een van de warmste oktoberdagen sinds lange tijd’ is juist. 

Er zijn geen accenten nodig op het woord een. 

 

Als er geen verwarring kan ontstaan over de uitspraak, zoals bij de vaste 

combinatie een van de …, wordt een bij voorkeur zonder accenten geschreven. 

Nog enkele voorbeelden: 

 Een van de toeschouwers begon spontaan te applaudisseren. 

 Over deze kwestie is al het een en ander gezegd. 

 De een houdt van de herfst, de ander meer van de lente. 

De schrijfwijze één wordt gebruikt als het telwoord één bedoeld is (‘het 

precieze aantal één, niet twee of meer’) én als er anders uitspraakverwarring 

denkbaar is. 

 Er komt nog één warme dag aan. 

 Eén zwaluw maakt nog geen zomer. 

 Helaas kunnen ze samen niet goed door één deur. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Weetjes 

 Verpleegkundigen van het ziekenhuis in Deventer gebruiken taal als 

pijnverzachter. (Nursing) 

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.nursing.nl/verpleegkundigen-deventer-gebruiken-taal-als-medicijn/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 De meeste taalergernissen zijn niets meer dan mensenergernissen. 

(Onze Taal) 

 Er is een nieuwe leesmethode voor kinderen die moeite hebben met 

leren lezen. (De Standaard) 

 Door een ingreep van de Vlaamse Regering kan het woord 

erfenissprong aan populariteit winnen. (Taaltelefoon) 

 

  

  

  

Gebarentaal 

 In Amsterdam opent donderdag de Sign Language Coffee Bar zijn 

deuren. Dat is een café waar alleen dove barista’s werken. Een 

bestelling plaatsen doe je in gebarentaal. (Het Parool en Metro) 

 Op de website van de koffiebar kun je dat bestellen al wat oefenen. 

(Sign Language Coffee Bar) 

 Het eerste muurgedicht in de Nederlandse Gebarentaal hangt in Leiden. 

(Sleutelstad) 

 

  

  

  

Agenda 

Van 17 tot en met 19 januari 2018 is Groningen de gaststad voor de 

driejaarlijkse VIOT-conferentie. Het thema ‘duurzame taalbeheersing’ staat 

centraal in negentig lezingen en zeven symposia: wat is in theorievorming, 

onderzoek en toepassingen op het terrein van de taalbeheersing en de 

communicatiekunde van blijvende waarde? (VIOT) 

 

  

  

  En verder 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ergernissen-spuien-bij-de-middag-van-de-irritante-taal
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171015_03133955?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.taaltelefoon.be/erfenissprong
https://www.parool.nl/stadsgids/bij-de-sign-language-coffee-bar-bestel-je-in-gebarentaal~a4521845
https://www.metronieuws.nl/nieuws/amsterdam/2017/10/amsterdam-krijgt-eerste-koffiebar-met-gebarentaal
https://www.signlanguagecoffeebar.nl/
http://sleutelstad.nl/2017/10/15/leidse-wereldprimeur-muurgedicht-gebarentaal/
http://www.viot2018.org/index.html


 Column van Japke-d. Bouma: waarom praten jullie zo raar, in het 

‘sociaal domein’? (Divosa (pdf)) 

 In bepaalde rechtszaken kunnen emoji-experts een rol spelen. (National 

Law Review) 

 Apple ontwikkelt een eigen vertaaldienst die moet kunnen concurreren 

met Google Translate en Microsoft Translator. (One More Thing) 

 Het taalonderzoek ‘Stimmen fan Fryslân’ van de Noorse onderzoekster 

Nanna Haug Hilton is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 

van 2017. (Omrop Fryslân) 

 

  

  

  

Advertentie 

Taal in het Paradijs  

 

  

 

Lezing Peter-Arno Coppen 

 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan 

leiden tot beter begrip of juist verwarring 

veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en 

structureren we de wereld om ons heen. Door 

middel van taal proberen wij ons met elkaar te 

verstaan. In de miniserie ‘Taal in het Paradijs’ 

bespreken drie taalwetenschappers taal op 

verschillende niveaus: structuur, brein en 

communicatie. 

 

Op zondag 29 oktober houdt hoogleraar Peter-Arno Coppen de eerste lezing 

in de serie (van 11.00 tot 13.00 uur in Paradiso Amsterdam). In zijn lezing zal 

Coppen het verschijnsel taal inleiden vanuit verschillende perspectieven, 

vertrekkend vanuit de herkenbare schoolgrammatica. 

Lees meer en bestel kaarten 

 
 

 

  

  

https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-201708-waarom-praten-jullie-zo-raar-in-het-sociaal-domein.pdf
https://www.natlawreview.com/article/what-can-emoji-expert-do-you
https://www.natlawreview.com/article/what-can-emoji-expert-do-you
https://www.onemorething.nl/2017/10/apple-translator-vertaaldienst-op-komst/
http://www.omropfryslan.nl/nieuws/764069-televisieprogramma-nomineert-fries-taalonderzoek-voor-prijs
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2


  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) Marc van Oostendorp (Leiden). 
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