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Taaltip: het vuur aansteken / aanstoken 
 

  

Je kunt zowel het vuur aansteken als het vuur aanstoken, maar er is een verschil in betekenis. 

Aansteken betekent ‘doen ontbranden, doen ontvlammen’. Zo kun je ook een kaars aansteken, de 

open haard aansteken of een pijp aansteken. Aanstoken betekent ‘beter, feller doen branden’. Bij 

het vuur aanstoken gaat het dus om het heviger laten branden van een vuur dat al brandt. 

  

Het voltooid deelwoord van aansteken is aangestoken, dat van aanstoken is aangestookt. In 

principe is ‘Het vuur is aangestookt’ dus een mogelijke zin, als bedoeld is dat iemand het vuur heeft 

opgepord; in de betekenis ‘doen ontbranden’ is de juiste vorm ‘Het vuur is aangestoken.’ 

  

Naast het vuur aanstoken is ook het vuur opstoken correct, en naast het vuur aansteken ook het 

wat formelere het vuur ontsteken. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden van dit moment 
 

  

>> Maatwerker. (Taaltelefoon) 

  

>> Klimaatdrammer. (Taalbank) 

  

>> Plannymoon. (Instituut voor de Nederlandse taal) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taaltelefoon.be/maatwerker
https://www.taalbank.nl/2019/01/14/klimaatdrammer/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2267-plannymoon
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Dries van Agt over 

taal 
 

  

Op 23 januari wordt in Nijmegen het 

boek Dat gezegd hebbend … Taal in 

politiek Den Haag na 1950 van Siemon 

Reker voorgesteld. 

 

Bijzonder aan deze presentatie is de 

aanwezigheid van oud-premier Dries van 

Agt. Hij zal terugblikken op de taal van 

het Nederlandse parlement en met name 

de Tweede Kamer. 

 

Aanmelden kan tot vrijdag 18 januari. 
  

 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De d/t-regel heeft journalist Niels Kalkman ooit 20 euro gekost, legt hij uit in een draadje op 

Twitter. (Niels Kalkman) 

  

>> Netflix heeft de Mexicaanse film Roma in Spanje voorzien van Castiliaans-Spaanse ondertitels. 

Daar komt kritiek op. (Trouw) 

  

>> Als een taal alleen een mondelinge overlevering heeft en geen schriftelijke, kan ze sterk 

veranderen. Dat is zeker zo met het Romani, de taal van de Roma. (Sargasso) 
  

  

  

 

Mr. Boris Becker 
 

  

Een Franstalige Instagram-comedian noemt zichzelf Mr. Boris Becker en maakt filmpjes waarin hij 

mensen in het Engels aanspreekt. Dat leidt vaak tot een Babylonische spraakverwarring. Want er 

schuilt een addertje onder het gras: Mr. Boris Becker spreekt nep-Engels. 
  

 

 

Mr. Boris Becker op 
Instagram 

  

 

 

 

  

http://www.ru.nl/kdc/weten/agenda/@1185392/boekpresentatie-gezegd-hebbend/
https://www.ru.nl/kdc/weten/agenda/@1185392/boekpresentatie-gezegd-hebbend/
https://twitter.com/nielskalkman/status/1083738787941892096
https://www.trouw.nl/samenleving/dubieus-ondertitelingsbeleid-van-netflix-leidt-tot-rel~a6c2f96d/
http://sargasso.nl/goed-volk-orale-tradities-en-mythen-van-de-roma/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190113_04099536
https://www.instagram.com/mr_boris_becker/
https://www.instagram.com/mr_boris_becker/


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

 

We weten het: 2019 is inmiddels ruim 

twee weken oud, maar dat betekent ook 

dat er nog 350 dagen te gaan zijn. 

Daarom brengen we graag onze 

scheurkalenders nog eens onder de 

aandacht. 

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/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://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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