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Taaltip: wij(-)zij(-)denken 

Wij-zij-denken wordt met twee koppeltekens geschreven. 

 

Tussen gelijkwaardige delen in een samenstelling, zoals in dit geval wij en zij, 

staat een streepje. Enkele voorbeelden zijn koel-vriescombinatie (‘combinatie 

die kan koelen en vriezen’), honing-mosterddressing (‘dressing op basis van 

honing en mosterd’) en prijs-kwaliteitverhouding (‘verhouding tussen prijs en 

kwaliteit’). 

 

Tussen wij-zij en denken komt een tweede streepje, omdat wij en zij hier 

nadrukkelijk naar hun eigen betekenis verwijzen (‘denken in termen van ‘wij’ 

en ‘zij’, oftewel in tegenstellingen’). Hetzelfde streepje is te zien in woorden 

als ja-stem, wij-gevoel, ik-vorm en het-woord. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Minderheidstalen 

 De leider van de Welshe regering spreekt vloeiend Welsh, maar doet dit 

in het parlement maar zelden. (BBC) 

 Een nieuw trommeldansliederenboek moet helpen de ter plaatse 

gesproken talen in de Canadese regio Kitikmeot nieuw leven in te 

blazen. (CBC) 

 Het Fries in Duitsland beleeft een kleine opleving. Dankzij WhatsApp en 

Facebook. (SHZ) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-42607831
http://www.cbc.ca/news/canada/north/kitikmeot-drum-dance-song-book-1.4475647
https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/kultur/friesisch-ein-stueck-heimat-identitaet-und-absolut-abhoersicher-id18746966.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Taal en techniek 

 Kennen zelfrijdende auto’s wel genoeg sociolinguïstiek? (The 

Conversation) 

 U kunt nog steeds filmpjes insturen voor Taalpost 2000! Inzenders 

maken kans op het boek Waar komt suikerspin vandaan? of een 

halfjaarabonnement op Onze Taal. (Taalpost 1988) 

 Deze week kwamen (vooral Amerikaanse) taalpodcasters bij elkaar. Een 

verslag – met links. (Lingthusiasm) 

 

  

  

  

En verder 

 Amerikaanse mormonen zeggen opvallend vaak dat ze doodgaan of dat 

ze hun medemormonen vermoorden. Waarom? (The Salt Lake Tribune) 

 Van 22 tot 26 januari: de week van de handschriftontwikkeling. Meldt 

een overigens niet erg fraai opgemaakte site. (Platform 

Handschriftontwikkeling) 

 Wie is de beste docent Nederlands van 2018? Onze Taal en De Taalstaat 

zoeken ernaar en u kunt weer kandidaten aandragen. (Onze Taal) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 
De nieuwe Onze Taal 

https://theconversation.com/driverless-cars-might-follow-the-rules-of-the-road-but-what-about-the-language-of-driving-88824
https://theconversation.com/driverless-cars-might-follow-the-rules-of-the-road-but-what-about-the-language-of-driving-88824
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost1988.pdf
http://lingthusiasm.com/post/169448197401/linguistics-in-the-public-ear-podcasts-radio
https://www.sltrib.com/religion/local/2018/01/04/mormon-missionaries-are-dying-killing-and-getting-pregnant-but-its-not-what-you-think-its-how-they-talk/
http://www.handschriftontwikkeling.nl/
http://www.handschriftontwikkeling.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/wie-wordt-de-beste-leraar-nederlands-van-2018
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018/


 

  

 

Hoe kun je spreken zonder stem? Dat is een 

prangend probleem voor mensen die bijvoorbeeld 

door ALS ernstig verlamd zijn. Het januarinummer 

van Onze Taal legt uit welke oplossing de 

wetenschap sinds kort voor hen heeft: via een 

‘mentale muisklik’ kunnen letters worden 

weergegeven en uitgesproken. 

 

Verder in dit nummer een mooie, uitvoerige 

beschouwing over constructies als ‘Als ware zij 

gehuwd was’, een ode aan de taal van dichter-

schrijver Ilja Leonard Pfeijffer, een stuk over hoe 

Arabisch leren kan leiden tot meer begrip voor 

inburgeraars, en de introductie van een nieuwe 

taalvorm: het ‘eologisme’ (aardevermindering: klimaatverandering; eisgids: 

handboek voor advocaten). 

 

Lees meer. 

 

Nog geen lid? Maak gebruik van onze aanbieding: 

Word nú lid van Onze Taal (2018) en ontvang 10% korting.  

Bekijk de aanbieding 

 
 

 

  

  

  

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://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018/
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=korting
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=korting
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
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2018/
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https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
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