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Taaltip: Ik wens je/jou/jouw een mooi 2018 

Juiste zinnen zijn ‘Ik wens je een mooi 2018’ en ‘Ik wens jou een mooi 2018.’ 

Jou is nadrukkelijker dan je. 

 

In ‘Ik wens jou een mooi 2018’ is jou een persoonlijk voornaamwoord. Naast 

jou is de onbeklemtoonde variant je in veel gevallen een goed alternatief. 

 

In zinnen als ‘Ik wens ook jou een mooi 2018’ en ‘Voor jou zal het een 

spannend jaar worden’ is alleen de beklemtoonde vorm jou mogelijk. In 

bijvoorbeeld ‘Ik wens je een mooi 2018’ en ‘Er ligt hopelijk weer een mooi jaar 

voor je’ is meestal geen nadruk nodig, zodat je voor de hand ligt. 

 

‘Ik wens jouw een mooi 2018’ is geen juiste zin. Jouw is een bezittelijk 

voornaamwoord, dat past in een zin als ‘Hopelijk wordt 2018 jouw jaar.’ Wie 

twijfelt tussen jou en jouw, kan het woord u of uw invullen: ‘Hopelijk wordt 

2018 uw jaar’ is wel een goede zin, ‘Ik wens uw een mooi 2018’ niet. U staat 

als persoonlijk voornaamwoord op één lijn met jou, uw als bezittelijk 

voornaamwoord met jouw. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies


  

Woorden en een slogan 

 Plofklas werd, met een beetje hulp van de onderwijswereld, het Onze 

Taal-woord van 2017. (NOS) 

 Het Russische woord van het jaar heeft te maken met de 

maatschappelijke spanningen die bouwprojecten in Moskou 

veroorzaken: реновация oftewel renovatie. (The Moscow Times) 

 De lezers van de Belgische Franstalige krant Le Soir kozen een Engelse 

term tot woord van het jaar: fake news. (Le Soir) 

 ‘Van kop tot kont, worst in de mond’ is verkozen tot de slechtste slogan 

van 2017. (Sloganverkiezing) 

 

  

  

  

Nieuw jaar, nieuwe Onze Taal, nieuw jasje 

 

  

 

Hoe vindt de wetenschap oplossingen om mensen die 

bijvoorbeeld door ALS ernstig verlamd zijn, te laten 

spreken zonder stem? Wat kenmerkt de taal van Ilja 

Leonard Pfeijffer? Hoe kan Arabisch leren tot meer 

begrip voor inburgeraars leiden? Wat is er zo prettig 

aan een eologisme? U leest het in het januarinummer 

van Onze Taal, dat vandaag in een vernieuwde 

vormgeving verschijnt. 

 

Nog geen lid? Neem een proefabonnement. 

Lees meer 

 

 

 

  

  

https://nos.nl/artikel/2209947-leraren-kapen-verkiezing-plofklas-woord-van-het-jaar.html
https://themoscowtimes.com/articles/russian-words-of-the-year-for-2017-60074
http://plus.lesoir.be/131440/article/2017-12-28/fake-news-nouveau-mot-de-lannee-elles-contribuent-destabiliser-la-democratie
http://www.sloganverkiezing.nl/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/proefabonnement
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018


  

Vragenlijst over emoties in het Nederlands 

Hoe geeft u lucht aan woede, vrees, verbijstering, paniek, pijn, ergernis en 

verrassing? Piet van Sterkenburg wil het graag weten. (Emoties in het 

Nederlands) 

 

  

  

  

Pakket poëzie voor bedrijven 

Van 18 tot 25 januari is het Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen. Dit jaar 

gaat er ook aandacht naar poëzie in bedrijven. Waarom niet de bedrijfsmissie 

op rijm zetten, wachtmuziek vervangen door wachtpoëzie of out-of-office-

mails een poëtisch tintje geven? Een gratis inspiratiepakket is te downloaden. 

(Poëzieweek) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Taalkalenders en -agenda 2018 

  

 

U kunt de Taalkalender en Taalagenda* van 

Onze Taal nog bestellen in onze webwinkel.  

 

Voor de kleine taalliefhebbers is er uiteraard 

weer een Kindertaalkalender, gemaakt in 

samenwerking met Kidsweek. Bestelt u die 

samen met de Taalkalender, dan krijgt u 

korting. 

 

* Bij de Taalagenda krijgt u gratis een Onze 

Taal-agenda-elastiek. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrTwFSxfJMe-GOpyzeZXHMSd6YsJ01q1f3UqkWw8eIZ9cWhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrTwFSxfJMe-GOpyzeZXHMSd6YsJ01q1f3UqkWw8eIZ9cWhw/viewform
http://www.poezieweek.com/bedrijf/
http://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender-2253
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalagenda-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2018


 

Bestel nu 

 

 

 

 

  

  

  

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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