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Taaltip: de jaarlijkse(,) grote schoonmaak 

De zin ‘Het is weer tijd voor de jaarlijkse grote schoonmaak’ kan het best 

zonder komma worden geschreven. Zo wordt uitgedrukt dat grote 

schoonmaak een vast geheel vormt, met jaarlijkse als een nadere bepaling 

daarbij. Er ligt geen pauze tussen jaarlijkse en grote. 

 

Vergelijkbare combinaties zijn onverwachte persoonlijke omstandigheden en 

hoogwaardig openbaar vervoer. Ook hier vormen persoonlijke 

omstandigheden en openbaar vervoer een min of meer vast geheel en is het 

eerste bijvoeglijk naamwoord een nadere bepaling bij dit geheel. 

 

Een komma is wel juist als twee bijvoeglijke naamwoorden elk afzonderlijk iets 

zeggen over het zelfstandig naamwoord en er een (korte) pauze klinkt: een 

droge, zonnige dag; een spannend, meeslepend verhaal; vriendelijke, 

behulpzame medewerkers. De komma is dan te vergelijken met het woord en: 

een droge en zonnige dag; een spannend en meeslepend verhaal. Ook kunnen 

de bijvoeglijke naamwoorden in zulke gevallen vaak worden omgewisseld: een 

zonnige, droge dag; behulpzame, vriendelijke medewerkers. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Beledigingen 

 Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zijn excuses aangeboden aan 

zijn collega Max Verstappen omdat hij hem een ‘eikel’ had genoemd. 

(Formule1.nl) 

 Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, distantieert zich van het 

taalgebruik van parlementariër Koen Daniëls, die over het toelaten van 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/komma-tussen-bijvoeglijke-naamwoorden
https://www.formule1.nl/nieuws/hamilton-heeft-verstappen-excuses-aangeboden-voor-taalgebruik/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


zorgbehoevende kinderen in het onderwijs sprak als ‘kinderen zonder 

armen of benen toch leren zwemmen’. (VRT NWS) 

 Toneelschrijver Jan Veldman: “Je bent ‘dom’ als je geen gebruik maakt 

van de Groninger taal, als je dat kan.” (RTV Noord) 

 

  

  

  

Dag van het Duits 

 Vandaag is het de Dag van de Duitse taal. Mach mit! (Mach mit) 

 Op steeds meer Drentse basisscholen is er aandacht voor de Duitse 

taal: “We willen vooral dat ze de angst om Duits te spreken kwijtraken.” 

(RTV Drenthe) 

 Het tekort aan leraren Duits is, vooral in de Randstad, nijpend. 

(Duitslandweb) 

 De carnavalshit ‘Hé Jacqueline, waar is de vaseline?’ is nu ook in het 

Duits beschikbaar: ‘Hey Schakkeline, wo ist die Vaseline?’ (Omroep 

Brabant) 

 In Bredevoort heet de Dag van het Duits ‘de Dag van de Buurtaal’. 

(Winterswijkse Weekkrant) 

 

  

  

  

En verder 

 De Nederlandse premier Mark Rutte ontmoette op staatsbezoek in 

China vorige week ook studenten Nederlands. En sprak Engels tegen ze. 

(NRC Handelsblad) 

 Waarom Ronald McDonald in Japan Donald McDonald heet. (Kotaku) 

 De Franse Nobelprijswinnaar Patrick Modiano heeft een hypnotische 

stijl. Maar soms klinkt hij toch ook wel wat stroef, zegt zijn Nederlandse 

vertaler. (Roger Abrahams) 
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Aanbod van Onze Taal 

Training zakelijk schrijven  

 

  

 

Hebt u een functie waarin u veel teksten 

schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten, 

offertes, websiteartikelen en nieuwsbrieven)? 

Bent u benieuwd hoe u uw teksten effectiever 

kunt maken en hoe u er meer structuur in 

kunt aanbrengen? Volg dan een training 

zakelijk schrijven bij Onze Taal.  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 

training van vrijdag 8 juni in Amsterdam.  

Lees meer 

 
 

 

  

  

  Trainingskalender Onze Taal 

   

  

 

JUN. 

14 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. Meer informatie. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

JUN. 

05 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik 

van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort 

centraal. Meer informatie. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
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Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen. 

 

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Meer informatie. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25, e-mail: paula@onzetaal.nl. 
  

  

  

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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