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Taaltip: het totaal aantal / totale aantal / 
totaalaantal deelnemers 

 

  

Het totale aantal deelnemers, het totaal aantal deelnemers en het totaalaantal deelnemers zijn alle 

drie mogelijk; het totale aantal ligt het meest voor de hand. 

  

In het totale aantal wordt het bijvoeglijk naamwoord totaal op de gewone manier verbogen, net als 

in de totale bevolking en het totale bedrag. Maar soms blijft voor een het-woord de buigings-e van 

het bijvoeglijk naamwoord weg, vooral in vaste verbindingen als het centraal station, het menselijk 

lichaam en het bijvoeglijk naamwoord. Zo is ook het totaal aantal gangbaar geworden, al is het een 

wat minder vast geheel dan de hiervoor genoemde voorbeelden. 

  

Daarnaast kan totaal een zelfstandig naamwoord zijn: het totaal. Er kunnen dan samenstellingen 

mee gevormd worden, zoals totaalbedrag, totaalpakket en ook totaalaantal. In de praktijk lijkt het 

totaalaantal vooral als opzichzelfstaand woord te worden gebruikt (zoals in ‘Hoe groot was het 

totaalaantal?’). Als er een zelfstandig naamwoord op volgt, wordt totaal meestal als los bijvoeglijk 

naamwoord gebruikt: het totale/totaal aantal deelnemers, het totale/totaal aantal jaren. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> De bedenker van de term brexit heeft spijt van dit woord. (Met het oog op morgen) 

  

>> Adellijke titels zijn in Oostenrijk verboden. Mag Van der Bellen, de naam van de president, wel? 

(Trouw) 

  

>> Wie de uitgaven van de Académie française leest, vraagt zich af of het nog goed komt met het 

Frans. (Neerlandistiek) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/488043-peter-wilding-over-de-term-brexit
https://www.trouw.nl/s/s~ab85baf3?m_i=ql0pP95zzow2i%2BE_TuSYzQ10i1znL1ALh2YpYFqIROcHKirLwgdJCFj4aaYeWucBV9TkCOmKEtSa4x9lddJAIImIWMP_4j&utm_source=TR&utm_medium=email&utm_campaign=20190121|daily&utm_content=Een%20Nederlandse%20achternaam%20blijkt%20al%20snel%20te%20adellijk%20voor%20Oostenrijk&utm_term=78711&ctm_ctid=533b5fba13061e43ec65fd76a3fd5285
https://www.neerlandistiek.nl/2019/01/men-zegt-niet-des-produits-low-cost/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Nagesynchroniseerd 

 

 

Spaanse of Scandinavische series kunnen 

zo worden uitgezonden op de Vlaamse 

televisie. De tv-maker zet er ondertitels 

bij en de Vlaamse kijker geniet. Waarom 

geldt dat voor programma’s uit Nederland 

dan niet? Waarom moest de populaire 

serie De luizenmoeder bijvoorbeeld 

helemaal worden overgemaakt, met 

nagenoeg dezelfde tekst maar met 

Vlaamse acteurs? 

 

In De Morgen wijdt Robin Broos er een 

column aan. 
  

 

 
Naar de column 

  

 

 

 

 Gebarentaal 
 

  

>> Opzienbarende voorstelling in Genève: Tsjechov in Russische gebarentaal. (Le temps) 

  

>> Gebarentaal moet in Ghana beter beschermd worden. (The Conversation) 

  

>> De toespraak van de Prins Carnaval van Keulen wordt voor het eerst vertaald in gebarentaal. 

(Express) 
  

  

  

 En verder 
 

  

>> Het IJslands staat op de rand van de digitale afgrond. (Babel) 

  

>> Ook in de kerk moet je rekening houden met dubbelzinnigheden: zeg liever het kruis dan Zijn 

kruis. (EO) 

  

>> Zorg, wanneer je een vreemde taal wilt leren, eerst dat je eigen taal op orde is. (Financial 

Times) 
  

  

  

https://www.demorgen.be/tvmedia/wanneer-het-over-hollandse-televisie-gaat-vinden-we-taal-en-humor-plots-een-groot-probleem-b88c649e/?referer=https://t.co/48cOvVAPYq
https://www.demorgen.be/tvmedia/wanneer-het-over-hollandse-televisie-gaat-vinden-we-taal-en-humor-plots-een-groot-probleem-b88c649e/?referer=https://t.co/48cOvVAPYq
https://www.letemps.ch/culture/anton-tchekhov-langue-signes-une-folie-russe
http://theconversation.com/sign-language-needs-policy-protection-in-ghana-109774
https://www.express.de/koeln/karneval/koelner-pripro-erstmals-in-gebaerdensprache-doch-im-vorfeld-hat-s-maechtig-geknirscht-31851244
https://cloud.3dissue.com/18743/41457/106040/issue23/index.html?page=6
https://visie.eo.nl/2019/01/dubbelzinnige-taal-in-de-kerk/
https://www.ft.com/content/16991638-1a84-11e9-9e64-d150b3105d21
https://www.ft.com/content/16991638-1a84-11e9-9e64-d150b3105d21


 

  

 

Weggeefactie 

Filmkaartjes voor 
I Dream in Another 
Language 
  

  

 

In de vorige aflevering van Taalpost kwam 

de film I Dream in Another Language ter 

sprake. Die film gaat over de laatste 

sprekers van de taal Zikril, die weigeren 

met elkaar te praten (tot grote frustratie 

van de taalkundige die deze taal wil 

vastleggen).  

 

De redactie van Taalpost mag kaartjes 

weggeven voor deze film: twee maal twee 

voor de vertoning in Filmhuis O42 in 

Nijmegen en twee maal twee voor die in 

De Filmhallen in Amsterdam. 

Interesse? Stuur een mail naar 

webredactie@onzetaal en vermeld de 

plaats van uw voorkeur. U ontvangt nader 

bericht als u tot de gelukkigen behoort. 

 

Lees hier een bespreking van de film.  

  

  

 

  

  

? 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! 

 

 

https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost2079.pdf
mailto:webredactie@onzetaal.nl?subject=filmkaartjes%20voor%20'I%20Dream%20in%20Another%20Language'
https://www.onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-laatste-sprekers
https://onzetaal.nl/taaladvies/
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://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 

  

 

 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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