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Taaltip: zijn/hebben de revue gepasseerd 
 

  

‘Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd’ en ‘Diverse onderwerpen hebben de revue 

gepasseerd’ zijn allebei juist. Wel is de revue gepasseerd zijn iets gebruikelijker dan de revue 

gepasseerd hebben. 

 

Werkwoorden die een beweging uitdrukken, zoals passeren, worden vaak met zijn gecombineerd als 

er een richting wordt genoemd en met hebben als dat niet per se het geval is. Vergelijk ‘Ik ben naar 

Groningen gefietst’ tegenover ‘Ik heb een uurtje gefietst.’ Bij passeren kan zo’n verschil zich 

voordoen in zinnen als ‘Ik ben de grens gepasseerd’ (waarmee bedoeld wordt: ‘ik ben de grens 

voorbij’) en ‘Ik heb zojuist de grens gepasseerd’ (waarin iets meer nadruk ligt op het moment van 

passeren: ‘zojuist ben ik over de grens heen gegaan’). 

 

In de revue passeren is de letterlijke betekenis van passeren op de achtergrond geraakt; daardoor 

speelt dit subtiele verschil hier vrijwel geen rol meer. De uitdrukking komt overigens uit de militaire 

hoek: een revue was een inspectie van wapens (een ‘wapenschouw’), waarbij de manschappen de 

kritische blik van de inspecterende officier ‘passeerden’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Nederlands leren in Brussel? Je bent ‘focus’ dankzij Gers Pardoel. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> De Amerikaanse taalkundige George Lakoff legt uit hoe Donald Trump de media manipuleert en 

hoe journalisten daarop moeten reageren. (Vox) 

  

>> Google Assistent reageert nu ook op allerlei stemcommando’s die te maken hebben met het 

sinterklaasfeest. (AndroidWorld) 
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Toverlatijn 
 

  

Hoe zuiver is het Latijn dat Harry Potter 

en zijn collega-tovenaars gebruiken? 

Jacqueline Klooster, universitair docent 

klassieke talen en culturen, stelt vast dat 

het vaak om pseudo-Latijn gaat, dat toch 

uitstekend in toverspreuken past. 

 

Ze vertelt erover in een interview met het 

NPO Radio 1-programma Nieuws en 

Co. Ze legt daarin ook de herkomst van 

hocus pocus uit. 
 

 

 

 
Beluister het interview 

  

 

 

 

 

Nieuwe taalboeken 
 

  

>> Siemon Reker belicht in Dat gezegd hebbend ... zeventig jaar politiek taalgebruik in Nederland. 

(In Boekvorm)  

  

>> Op vrijdag 23 november wordt de essaybundel Vertrouw mij! voorgesteld, een bundel met 

essays over ethos (karakter) als overtuigingsmiddel. (UvA/Spui25) 

  

>> Sterre Leufkens noemt Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse een “warm bad van taalgenot”. 

(Neerlandistiek) 
  

 

 

Oproep leraren Nederlands 
 

  

Bachelorstudente Janoika Degroote van de Universiteit Gent is op zoek naar leraren Nederlands die 

met hun klas willen meewerken aan een online onderzoek naar de kennis van en de attitude 

tegenover spelling. Het gaat om leraren in het laatste jaar van het aso in België en het vwo in 

Nederland (college, gymnasium of atheneum).  

 

Als u via onderstaande link uw gegevens doorgeeft, krijgt u een link naar het onderzoek 

toegestuurd. Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 
  

 

 
Schrijf u in 
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? 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 

Instagram 

 

 

 

  

 

Waar komt suiker-
spin vandaan? 

  

  

Heeft poedelnaakt iets met een hond te 

maken? Waarom noemen we een 

praatziek persoon een kletsmajoor? Waar 

zit je op als je op je hurken zit? Vroeg of 

laat komt er een moment dat je je zoiets 

opeens afvraagt. 

 

Voor zulke momenten is er dit boekje, dat 

Onze Taal heeft gemaakt in samenwerking 

met het Instituut voor de Nederlandse 

Taal. De herkomst van honderd alledaagse 

en ogenschijnlijk vanzelfsprekende 

woorden en uitdrukkingen komt aan bod. 

Vaak verrassend en altijd boeiend. 

Te koop in de boekhandel en in de 

webwinkel van Onze Taal. 

 

Prijs: € 12,99. 
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Bestel het boek 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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