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Taaltip: zichzelf wijzen en zich vanzelf wijzen 

Als iets vanzelf duidelijk wordt als je eraan begint, kun je zowel ‘Dat wijst zich 

vanzelf’ als ‘Dat wijst zichzelf’ zeggen. 

 

Zich wijzen is vermoedelijk ontstaan uit de constructie ‘iemand de weg wijzen’, 

‘iemand ergens heen leiden’. Als het om een route ging die aan duidelijkheid 

niets te wensen overliet, werden vroeger formuleringen als ‘de weg wijst 

zichzelf’ en ‘het kasteel wijst zich vanzelf’ gebruikt. Al lange tijd kunnen ook 

andere dingen dan routes en plaatsen ‘zichzelf wijzen’ of ‘zich vanzelf wijzen’. 

In die figuurlijke betekenis is ‘Dat wijst zich vanzelf’ tegenwoordig misschien 

iets gebruikelijker dan ‘Dat wijst zichzelf’, maar het is allebei juist. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Woordenwijsheid 

 Waar komt geen cent te makken vandaan? (Reformatorisch Dagblad) 

 ‘Zelfroosteraars’ voelen zich meer gemotiveerd en betrokken. 

(Taaltelefoon) 

 Mensen ergeren zich graag, zeker als het over de verloedering van de 

Nederlandse taal gaat. (MAX Vandaag) 

 Ludo Permentier klaagt niet over de kwestie hen/hun, maar: “Dat we 

met die regel zitten is de blindedarm van onze taal.” (De Standaard 

(registratie)) 

 Milkshake duck is het woord van het jaar in Australië. (Macquarie 

Dictionary) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.rd.nl/boeken/taalrubriek-geen-cent-te-makken-1.1460278
https://www.taaltelefoon.be/zelfroosteren
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/nederlandse-taal-verloedert/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180114_03299325
https://www.macquariedictionary.com.au/news/view/article/495/
https://www.macquariedictionary.com.au/news/view/article/495/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Nieuws in en over het Nedersaksisch 

 Het stadje Rijssen kreeg er tussen 1950 en 2009 meer dan 5000 

dialectsprekers bij. (Wearldsproake) 

 Enkele jonge initiatiefnemers uit Nederland en Duitsland hebben een 

nieuwe standaardschrijfwijze ontwikkeld voor het volledige 

Nedersaksische taalgebied. Ze is niet gericht op uitspraak, wel op 

leesbaarheid. (Wikipedia) 

 

  

  

  

Agenda 

 Op 22 januari kan iedereen vanaf 14 jaar weer meespelen met het 

Raadgedicht voor jongeren. (Raadgedicht) 

 Prinses Laurentien leest op 24 januari ’s ochtends voor tijdens het 

Nationale Voorleesontbijt in het Kinderboekenmuseum in Den 

Haag. (Koninklijk Huis) 

 De spellingregels voor het Grwoot Wjeeldrechts Dikteej op 2 februari 

zijn goed doordacht. (BN DeStem) 

 De nieuwe Heerlijk Helder-campagne in Vlaanderen start op 5 februari. 

(Faro en Vlaanderen) 

 

  

  

  

Filmpjes 

 Bekijk memorabele scènes waarin Franse presidenten een andere taal 

dan het Frans spraken. (BFM) 

 We hebben al enkele filmpjes gekregen van Taalpostlezers. Spring net 

als zij voor uw filmcamera, smartphone of computer en vertel over uw 

taalplezier. (Taalpost 1988) 

 

  

  

https://wearldsproake.nl/2018/01/08/sprekkersantallen-avnommen-juust-nit/
https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Nysassiske_Skryvwyse
http://raadgedicht.nl/
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2018/01/09/prinses-laurentien-leest-voor-tijdens-start-nationale-voorleesdagen
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/grwoot-wjeeldrechts-dikteej-wordt-weer-hersenkraker~aa1d7f44
https://faro.be/blogs/roel-daenen/word-ambassadeur-voor-heerlijk-helder
https://overheid.vlaanderen.be/heerlijk-helderdag
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ces-scenes-memorables-ou-les-presidents-francais-ont-parle-dans-une-langue-etrangere-1023373.html
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost1988.pdf


  

Aanbod van Onze Taal 

Wat is goed: sms-je, sms’je of smsje?  

 

  

 

Onze Taal geeft op donderdag 25 januari een 

complete training spelling (locatie: 

Amsterdam). In deze training komen tal van 

spellingkwesties aan bod: aan elkaar of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en 

kleine letters, werkwoordspelling, enzovoort. 

 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

De training kost € 229,- voor leden van Onze Taal en € 275,- voor niet-leden. 

Als u nu lid wordt van Onze Taal, profiteert u meteen van de korting op de 

training. 

Meer informatie 

 
 

 

  

  

  

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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