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Taaltip: vervangen voor/door 

Het vaste voorzetsel bij vervangen is door: ‘We hebben onze benzineauto 

vervangen door een elektrische auto’, ‘De verdediger werd vervangen door een 

aanvaller’, ‘Vervang nu onze papieren nieuwsbrief door de digitale versie.’ 

  

Veel mensen combineren vervangen met het voorzetsel voor, maar dat wordt 

als onjuist beschouwd. Voor past wel bij de woorden verruilen, inruilen en 

(in)wisselen, die ongeveer hetzelfde betekenen als vervangen: ‘We hebben 

onze benzineauto verruild voor een elektrische auto’, ‘De verdediger werd 

gewisseld voor een aanvaller’, ‘Ruil nu onze papieren nieuwsbrief in voor de 

digitale versie.’ 

  

Ook vervangen met komt weleens voor, wellicht onder invloed van het Engelse 

to replace with, maar dat wordt eveneens als een fout gezien. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 Het achtervoegsel -gedreven dook vorig jaar opvallend veel op in de 

Tweede Kamer. (Nomeis) 

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/vervangen-door-voor/
http://siemonreker.nl/2018/06/01/een-nieuw-achtervoegsel-in-2017/


 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen spelen 

Indiase clickfarms een rol. Wat is een clickfarm? (Taaltelefoon) 

 

  

  

  

Nieuwe taalquiz op tv 

Op 23 en 24 juni presenteert Astrid Joosten op BNNVARA een nieuwe taalquiz, 

de S.P.E.L.show. Drie BN’ers nemen het op tegen een panel van 26 onbekende 

Nederlanders. Tijdens deze taalstrijd (met quizvragen van de Taaladviesdienst 

van Onze Taal) draait het om kennis van de Nederlandse taal. 

 

U bent van harte uitgenodigd om u aan te melden voor het bijwonen van de 

opnames in Hilversum. 

 

Aanmelden 

 

  

  

  

En verder 

 Het juninummer van Onze Taal is verschenen! Het bevat artikelen over 

taalcreativiteit in strips, Engels in het hoger onderwijs, de taal van boze 

voetbaltrainers en het schrijven van voetbalbestsellers. (Onze Taal) 

 Tijdens de Publieksdag van het Regionaal Archief Tilburg op zaterdag 

16 juni 2018 is er een speciaal programma over ‘Taal ende Teken’. 

(Tilburgers) 

 Onderzoek naar het taalgebruik door eettentjes in Rotterdam, Den Haag 

en Amsterdam: in die laatste stad wordt het Nederlands nog minder 

https://www.taaltelefoon.be/clickfarm
https://actie.bnnvara.nl/quiz/481400_390/Aanmelden-SPELshow.html
https://actie.bnnvara.nl/quiz/481400_390/Aanmelden-SPELshow.html
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/juni-2018/
https://www.tilburgers.nl/opendag-archief-taal-ende-teken/


gebruikt dan het Chinees. (Neerlandistiek) 

 

  

  

 

 

  

  

Mijn vader zei altijd 

    Wat zei vader als je met grote argwaan naar het eten keek? ‘Wat je niet lust, 

slik je maar door.’ En als je uitgeput was na een lange fietstocht? ‘Als je 

aan het eind van je krachten bent, ben je aan het begin van je reserve.’ Of 

als je niet naar bed wilde? ‘Wie het eerst in slaap valt, mag nog een poosje 

opblijven.’  

 

Na het overweldigende succes van Mijn moeder zei altijd verzamelde Jaap 

Toorenaar opnieuw wijze, hilarische en ontroerende uitspraken van (vooral) 

vaders en grootvaders, die vaak alleen in kleine kring bekend zijn. Een ideaal 

vaderdagcadeau! 

Prijs: € 10,-.  Bestel in de webwinkel van Onze Taal 

 

 
Cadeau-abonnement 

 

Op zoek naar een vaderdagcadeau voor een taalliefhebber? Geef dan het 

http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/taalkundige-hoogstandjes-in-culinair-amsterdam-rotterdam-en-den-haag/
http://www.onzetaalwebwinkel.nl/
http://www.onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement


 

tijdschrift Onze Taal cadeau! Een abonnement voor een half jaar kost slechts € 

21,- en betekent vijf keer plezier met het leukste en bekendste taaltijdschrift 

van de Lage Landen.  

 

Bestel in de webwinkel van Onze Taal 

Als u dit cadeau-abonnement voor vrijdag 15 juni 12.00 uur bestelt, wordt het 

eerste exemplaar van Onze Taal nog dezelfde dag verzonden.  

Een cadeau-abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. De ontvanger krijgt 

eenmalig een verlengingsaanbod. 

 

  

Man schiet niet in knie 
 

De allergrappigste taalkronkels uit de populaire Onze Taal-rubriek 

‘Ruggespraak’ zijn verzameld in Man schiet niet in knie (2011). Naast knipsels 

bevat het boek kadertekstjes waarin op luchtige toon wordt uitgelegd wat er 

taalkundig gezien misgaat in al die taalkronkels. 

Met illustraties van Hein de Kort.  

 

Prijs: € 9,90. Bestel in de webwinkel van Onze Taal. 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

(Bilthoven). 

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/man-schiet-niet-in-knie
http://onzetaalwebwinkel.nl/man-schiet-niet-in-knie
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

