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Taaltip: de stukke telefoon? 
 

  

‘De stukke telefoon’ en ‘een stuk horloge’ zijn geen juiste formuleringen. Correcte alternatieven zijn 

bijvoorbeeld ‘de defecte telefoon’ en ‘een kapot horloge’. 

 

Het bijvoeglijk naamwoord stuk kan in de standaardtaal niet vóór het zelfstandig naamwoord staan 

waar het bij hoort. Het kan alleen worden gebruikt als naamwoordelijk deel in een zin met een 

koppelwerkwoord: ‘De telefoon is stuk’, ‘Mijn horloge bleek stuk’ (is en bleek zijn hier 

koppelwerkwoorden). In informele spreektaal worden combinaties als ‘de stukke telefoon’ en ‘een 

stuk horloge’ wel gebruikt, maar in schrijftaal kunnen ze beter worden vermeden. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

De taal van de Joekagieren 
 

  

Met nog maar een handjevol sprekers dreigt de taal van de Joekagieren te verdwijnen. De 

Amsterdamse taalkundige Cecilia Odé deed twaalf jaar lang onderzoek naar het Siberische 

toendravolk en schreef er een boek over. In het radioprogramma Met het oog op morgen vertelde 

ze hoe ze de taal heeft geprobeerd vast te leggen. 
  

 

 
Beluister het fragment 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Scholen moeten meer gebruikmaken van het feit dat hun leerlingen verschillende talen spreken, 

zeggen onderzoekers. (Kennislink) 

  

>> Max en Luna zijn de populairste honden- en kattennamen in Nederland. (070) 

  

>> Ook oud-presentator François Boulangé zou Lingo graag zien terugkeren op de tv. (AD) 

  

>> Is geschreven taal ontstaan om beter te kunnen boekhouden, of vanwege dromen en toverij? 
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(Aeon) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen. 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook - Twitter - Instagram - LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal 

op Twitter 

 

  

  

 

 

Rumoer om koloniaal taalgebruik 

 

  

We meldden vorige week al dat het webmagazine OneWorld heeft besloten om het eigen taalgebruik 

aan te passen en minder termen te gebruiken die als ‘(neo-)koloniaal’ worden aangevoeld (zoals 

inheems of ontwikkelingshulp). De afgelopen week bleek die beslissing nogal wat discussie te 

hebben opgeroepen. Zo lieten onder anderen de ombudsman van NRC Handelsblad en medewerker 

Han van der Horst van de website Joop zich over de kwestie uit. Hoofdredacteur Seada Nourhussen 

van OneWorld reageerde daar dan weer op in haar column in Trouw. En tekstschrijver Erik van der 

Spek schreef over een verwante kwestie: de gevoeligheden van het taalgebruik in musea. 
  

 

En verder 
 

  

>> Help het Meertens Instituut met het overtikken van antwoorden van oude vragenlijsten over 

onder meer dialectgebruik. (Meertens Instituut) 

  

>> Academische communicatie, wat is dat eigenlijk? Een hoogleraar legt het uit. (Radboud InTo 

Languages) 

  

>> Moet het verschil tussen hun en hen worden afgeschaft? U kunt stemmen! (Onze Taal) 
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Trainingskalender 

Onze Taal 

 

  

Leden van Onze Taal ontvangen 

korting op de trainingen. 

Wilt u een training volgen en bent u 

geen lid van Onze Taal? Meld u dan 

eerst aan voor het lidmaatschap; dan 

profiteert u meteen van de korting! 
 

 

 

13 

SEP. 
  

Training Spelling | 

Gouda 
 

  

In deze training komen tal van 

spellingkwesties aan bod: aaneen of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en 

kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort. 

 

Lees meer over de training 

 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

Deze training wordt ook gegeven op 

zaterdag 17 november in Amsterdam.   
 

 

09 

OKT. 
  

Training Grammatica en 

Leestekens | Utrecht 
 

  

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. 

Lees meer over de training 

 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

Deze training wordt ook gegeven op 

dinsdag 27 november in Den Haag. 
 

 

27 

SEP. 
  

Opfristraining Taalregels | 

Arnhem 
 

  

Tijdens deze training frist u uw kennis over 

drie onderwerpen op: 

 spelling: los, aaneen of streepje?; 

werkwoordspelling (de lastige 

gevallen) 

 grammatica: woordgeslacht en 

verwijzing; als/dan; hun/hen 

 leestekens: komma, puntkomma, 

dubbele punt 

Lees meer over de training 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

Deze training wordt ook gegeven op 

donderdag 8 november in Amsterdam.  
 

 

18 

SEP. 
  

Training Zakelijk 

schrijven | Den Haag  
 

  

Hebt u een functie waarin u veel teksten 

schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten, 

offertes, websiteartikelen, 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.  

 

Lees meer over de training 

Lees de blog van taaltrainer Aleid van 

de Vooren over deze training.  

 

Deze training wordt ook gegeven op 

dinsdag 20 november in Amsterdam. 
 

 
Lees meer over de trainingen van Onze Taal 
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 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). * 
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