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Taaltip: er staat/staan een paar schoenen 
 

  

Zowel staat als staan is mogelijk in een zin als ‘Er staat/staan een paar schoenen bij de open 

haard.’ Als het om twee bij elkaar horende schoenen (een linker- en een rechterschoen) gaat, is het 

enkelvoud juist: ‘Er staat nog een paar schoenen bij de open haard.’ Vergelijkbaar is paar in zinnen 

als ‘Er ligt nog maar één paar sokken in de kast’ en ‘Er zit een merelpaar in onze tuin.’ 

 

Gaat het om een klein aantal willekeurige schoenen – die niet per se bij elkaar horen – dan is het 

meervoud juist: ‘Er staan nog een paar schoenen bij de open haard.’ Hier fungeert een paar 

namelijk als een onbepaald telwoord, net als enige, enkele of verschillende, en dan staat de 

persoonsvorm in het meervoud. Vergelijk ‘Er liggen nog maar een paar sokken in de kast’ (dat wil 

zeggen: ‘enkele sokken’), of ‘Er zitten een paar merels in onze tuin.’ 

 

Een paar is dus niet altijd twee, zoals sommige mensen geleerd hebben; een paar kan ook ‘enkele’ 

betekenen. Die betekenis komt zeker al sinds de achttiende eeuw voor. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Het was een lange, hete zomer. Om dat te zeggen, heb je geen enkel moeilijk woord nodig, 

weet dicteeschrijver Wim Daniëls. (De Taalstaat) 

  

>> De letters ‘I amsterdam’ zijn verdwenen. Toeristen krijgen uitleg, er wordt geprotesteerd en er 

is interesse. (NOS en RTV Noord) 

  

>> Het Noord-Ierse accent van een acteur in de BBC-reeks ‘Death and Nightingales’ is te perfect. 

(Het Nieuwsblad) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-paar
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/482025-wim-daniels-over-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://nos.nl/artikel/2261845-letters-i-amsterdam-binnen-halfuur-verdwenen.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/202097/Iamsterdam-komt-niet-naar-Appingedam-maar-het-is-nog-niet-gedaan
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181130_04001030
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Decembernummer 
Onze Taal 

 

  

In december wordt er gefeest. En gedicht, 

gewenst en gediscussieerd, bijvoorbeeld 

over sinterklaasliedjes en pietennamen. 

Sinterklaas wordt veelvuldig geïmiteerd, 

maar hoe spreek je écht zijn taal? Ook 

worden er veel meningen gegeven, 

bijvoorbeeld door bekende taalgebruikers. 

 

Lees er alles over in het decembernummer 

van Onze Taal. 
 

 

 

 Bekijk de inhoud 

  

 

 

 Opinies 
 

  

>> Dominiek Sandra stelt in d/t-discussies een sterke band tussen taal en emotie vast. Hoe gaan 

we met die emotionaliteit om? (Knack) 

  

>> Is Engels essentieel om de boot niet te missen? Teun van de Keuken denkt daar het zijne van. 

(de Volkskrant) 

  

>> Gerard Stout maakt zich zorgen over het uitblijven van plannen voor het Nedersaksisch. 

(Dagblad van het Noorden) 
  

 

 

  

 

Wat is het mooiste 

omslag? 
 

  

De Onze Taal-jaargang 2018 is compleet. 

Welk tijdschriftomslag vond u het mooist? 

Breng uw stem uit en maak kans op een 

boek. 
 

 

 

 Stem nu 

  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/december-2018/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/taalangsten-en-taallogica-wat-dt-fouten-ons-leren-over-onze-perceptie-van-taal/article-opinion-1401327.html?cookie_check=1543915691
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ga-weg-met-je-engels~bf0cfa83/
https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Waar-blijven-de-plannen-voor-het-Nedersaksisch-23878309.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/omslagverkiezing-2018
https://onzetaal.nl/taaladvies/


 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

#taaltip 

Protesten van (mensen met) gele hesjes 

zijn ‘gelehesjesprotesten’, eventueel 

met een of twee streepjes. Uitleg over 

dit type samenstellingen (met 

honderden voorbeelden): 

www.onzetaal.nl/langeafstand/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor dagelijkse 

taaltips en -nieuwtjes 
 

  

 

 

  

 

Advertentie 

365 dagen 
taalplezier! 

  

  

Kindertaalkalender 2019 

De Kindertaalkalender, van Kidsweek en 

Onze Taal, is er speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. Een goed begin van elke 

dag én nog leerzaam ook. Deze vrolijke en 

kleurrijke kalender staat vol met 

spreekwoorden die worden uitgelegd, 

leuke woorden, taalblunders, spelletjes, 

puzzels, gedichten, en grappige raadsels 

en moppen. 

Prijs € 14,99. 

Taalkalender 2019 

De Taalkalender van Onze Taal bevat elke 

dag van de week leuke en verrassende 

taalweetjes, samengesteld en geschreven 

door specialisten. Dé kalender voor 

taalliefhebbers! 

Prijs € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/taaladvies/langeafstandsloper/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 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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