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Taaltip: bedankt voor je/jouw reactie 
 

  

Zowel ‘Bedankt voor jouw reactie’ als ‘Bedankt voor je reactie’ is correct, maar ‘Bedankt voor je 
reactie’ is het gewoonst. Het gebruik van jouw is namelijk nogal nadrukkelijk, terwijl die nadruk hier 
niet noodzakelijk is. 
 

De vormen jij, jou én jouw kunnen allemaal vervangen worden door je als er geen nadruk op ligt. 
Het verschilt per zin of het neutrale, niet-nadrukkelijke je de voorkeur verdient, of het nadrukkelijke 
jij, jou of jouw. (Zie ook de website Taaladvies.net.) 
 

De laatste jaren lijkt het gebruik van jij, jou en jouw op niet-benadrukte plaatsen toe te nemen, 
zoals in ‘Bedankt voor jouw reactie’. Fout is dat natuurlijk niet, maar als er geen nadruk op ligt, is je 

beter: ‘Bedankt voor je reactie.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  >> Aanminnelijk. (Taalbank) 

  >> Fluistervideo. (INT) 

  >> Tabamel. (Taaltelefoon) 
  

 

Win de Elise Mathilde-prijs met uw taalessay 
 

  

Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? Die 
persoon wint de Elise Mathilde-prijs 2019, een initiatief van 
onder meer het Genootschap Onze Taal en het Elise Mathilde 
Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter beschikking: een 
bedrag van € 10.000,–. 
 

Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het 
tijdschrift Onze Taal en op de websites van de mede-

organisatoren. Inzenden kan tot 1 maart 2019. 
 

Meer informatie vindt u hier. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1694/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taalbank.nl/2018/11/25/aanminnelijk/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2253-fluistervideo
https://www.taaltelefoon.be/tabamel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/oproep-ding-mee-naar-de-elise-mathilde-prijs-2019
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/oproep-ding-mee-naar-de-elise-mathilde-prijs-2019
https://onzetaal.nl/


 Taalpolitiek 
 

  

>> ‘Vonnissen in eenvoudige taal zijn niet per se duidelijk.’ (Trouw) 

  

>> ‘Factcheckers kunnen in tijden van Trump wel een lesje taalfilosofie gebruiken.’ (Bij nader 

inzien) 

  

>> ‘Het Afrikaans moet behouden blijven voor Afrika.’ (Litnet) 

  

>> ‘De nieuwe Nederlandse taaltoets voor inburgeraars is te streng.’ (NRC) 
  

 

 En verder 
 

  

>> De Noorse taalkundige Nanna Hilton wordt lid van de (Nederlandse) Jonge Akademie. (Jonge 

Akademie) 

  

>> Een Franse rechtbank buigt zich over de vraag of de tilde in de Bretonse naam Fañch wel Frans 

is. (Le Monde) 

  

>> De Amsterdamse studievereniging voor neerlandistiek, Helios, bestaat 100 jaar. Tijd voor een 

TaalTop! (UvA) 
  

 

 

? 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 
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Advertentie 

Geef een abonnement op 

Onze Taal cadeau! 

  

  

Op zoek naar een sinterklaas- of 

kerstcadeau voor een taalliefhebber? 

 

Geef dan het tijdschrift Onze Taal cadeau! 

Een abonnement voor een half jaar kost 

slechts € 24,-. Een héél jaar Onze Taal 

(tien nummers) kost € 44,-. 

(Deze prijzen gelden voor Nederland.) 

 

Wilt u een tastbaar cadeau 

overhandigen? 

Als u een cadeau-abonnement bestelt, 

kunt u de speciale Onze Taal-cadeaubon 

downloaden; zo hebt u een tastbaar 

cadeau om aan de ontvanger te 

overhandigen.   

Deze bon vindt u op de bestelpagina. 
 

 

 

 
Ja, ik geef Onze Taal cadeau 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

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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