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Taaltip: collegaverkoper / collega-verkoper / 

collega verkoper 

Collega-verkoper is de juiste aanduiding voor iemand die én verkoper én 

collega is. Tussen het woord collega en een functieaanduiding (hier: verkoper) 

komt een koppelteken als het gaat om iemand met dezelfde functie: collega-

bestuurder, collega-redacteur, collega-verpleegkundige. 

 

Ook andere woorden kunnen op die manier aan collega gekoppeld worden om 

een gelijkwaardige positie te benoemen, bijvoorbeeld collega-student, 

collega-bedrijf en collega-tijdschrift. 

 

In al deze gevallen geeft het streepje aan dat collega een bijzondere bepaling 

is bij het tweede deel. De schrijfwijze zonder streepje zal meestal slechts in 

theorie een logische betekenis opleveren; zo zou collegaverkoper iemand 

aanduiden die collega’s verkoopt. 
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  Vreemde talen 

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/kandidaat-notarissen-kandidaten-notaris


 25 talen die u moet hebben gehoord voordat ze uitsterven. (Waaronder 

Limburgs.) (The Independent) 

 Met het Duits, het Italiaans en het Reto-Romaans gaat het niet heel 

goed in Zwitserland. Met het Frans en buitenlandse talen juist wel. 

(Swissinfo) 

 De honderden verschillende talen van Australische aboriginals stammen 

allemaal af van één oertaal. (Onze Taal) 

 

  

  

  

Moderne correctheid 

 Amerikaanse taalmopperaars die het saai vinden om te blijven klagen 

over werkwoorden die eindigen op -ize, zouden eens kunnen beginnen 

aan de werkwoorden op -ate. (Merriam-Webster) 

 Wat is jouw ‘gettonaam’? (Met alleen namen die de afgelopen jaren écht 

aan Nederlandse kinderen zijn gegeven.) (Vernoeming) 

 Aanstaande vrijdag, eenmalig in de Senaat in Brussel: het Groot 

Hautekietdictee der Nederlandse Taal. (Radio 1) 

 Hoe te groeten onder een e-mail? ‘Ciao’, ‘Tschüss’, ‘Grtz’, ‘Mvg’, 

‘Combattieve groeten!’, ‘Zon op al je wegen’, ‘Toedeloe’, ‘Met 

vriendelijke groeten’? Of toch maar ‘Groetjes’? (De Standaard) 

 

  

  

  

En verder 

 Of u nu paasvakantie hebt of niet: breek uw brein met de pittige 

opgaven over tal van talen in de Taalkunde Olympiade. (Onze Taal) 

 De beroemde Lets-Amerikaanse taalkundige Morris Halle is op 94-

jarige leeftijd overleden. (Neerlandistiek) 

https://www.independent.co.uk/news/science/endangered-languages-dead-listen-speakers-audio-belarusian-wiradjuri-cornish-a8268196.html
https://www.swissinfo.ch/eng/multilingualism_french-and-foreign-languages-on-the-rise-in-switzerland/44008006
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/aboriginaltalen-stammen-allemaal-af-van-een-oertaal
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/do-you-need-a-new-language-peeve
https://www.vernoeming.nl/gettonamen
https://radio1.be/het-hautekietdictee-der-nederlandse-taal
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180327_03432471
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/voor-de-paasdagen-taalkunde-olympiade-opgaven
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/in-memoriam-morris-halle-1923-2018/


 Het nieuwe nummer van Onze Taal is verschenen. Met onder meer: 

bijnamen voor opa’s en oma’s, de gevoelswaarde van de woorden wit 

en zwart, de liefde voor taal van Mike Boddé, en speciale aandacht 

voor de discussie over Engels in het hoger onderwijs. (Onze Taal) 

 

  

  

 

 

  

De nieuwe Onze Taal 

  

 Moet dat nou, al dat Engels als voertaal op universiteiten en hogescholen? 

Leidt het niet tot verschraling van het hoger onderwijs? En van onze taal? Of 

is dat Engels juist nodig, vanwege de internationalisering? Dit jaar zal Onze 

Taal in een aantal artikelen diep ingaan op deze actuele kwestie. In het 

aprilnummer, dat vrijdag is verschenen, gaat de reeks van start met een stuk 

over alle voors en tegens. 

 

In dat nummer nóg een onderwerp dat veel in het nieuws is: de gevoelswaarde 

van de woorden wit en zwart. Verder een vraaggesprek met schrijver en tv-

maker Mike Boddé over de teksten die zijn taalliefde deden ontbranden, een 

artikel over het onlangs in Amsterdam voltooide grootste Jiddische 

woordenboek ter wereld, en een stuk van schrijver Stella Bergsma over 

“verstoten woorden”, zoals “k-, f- en n-woorden”. En natuurlijk nog veel meer. 

Nog geen lid van Onze Taal? Word nu lid en ontvang het eerste jaar 10% 

korting. 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/april-2018/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-

Waver). 
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