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Taaltip: ook zij/hen die al ingeschreven staan, 
nodigen we uit 

 

  

Juist is: ‘Ook hen die al ingeschreven staan, nodigen we uit te reageren.’ 

  

Bij uitnodigen hoort een lijdend voorwerp: ‘We nodigen hen uit.’ In de zin hierboven volgt na hen 

een bijzin: die al ingeschreven staan. Veel mensen hebben de neiging in zo’n geval hen te 

vervangen door zij, maar dat is niet juist. Net zoals ‘Ook zij nodigen we uit’ geen goede zin is, is 

‘Ook zij die al ingeschreven staan, nodigen we uit’ niet correct. 

  

Ook na een voorzetsel is hen de juiste vorm: ‘voor hen die het nog niet weten’, ‘de kloof tussen hen 

die wel werk hebben en hen die dat niet hebben’. In de praktijk komt ook in zulke gevallen zij vrij 

veel voor, maar dat is geen standaardtaal. 

  

Vaak zijn ook andere formuleringen mogelijk, zoals ‘Ook degenen die al ingeschreven staan, 

nodigen we uit te reageren’ of ‘voor wie het nog niet weten’. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  

>> Overtoerisme. (Taaltelefoon) 

  

>> Kettingziek. (Taalbank) 

  

>> Vriendschapsfraude. (INT) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/zij-hen-die-afstuderen-nodig-ik-uit/
https://www.taaltelefoon.be/overtoerisme
https://www.taalbank.nl/2019/02/01/kettingziek/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2281-vriendschapsfraude
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Nederlandse baby-

namen van 2018: 
Julia en Lucas 

 

  

Voor liefhebbers van voornamen altijd 

weer een spannend moment: de Sociale 

Verzekeringsbank maakte vorige week 

bekend wat de populairste voornamen 

waren die in 2018 aan Nederlandse 

zuigelingen gegeven werden: Julia voor 

meisjes en Lucas voor jongens. 

 

Het was voor naamkundige Gerrit 

Bloothooft aanleiding om uit te leggen 

waarom zijn voorspellingen niet precies 

zijn uitgekomen. 
 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Kan onderzoek naar kunstmatige intelligentie duidelijk maken hoe taal is ontstaan en hoe talen 

zich ontwikkelen? (Psychology Today) 

  

>> Campagne: UGent wordt UHent. (De Standaard) 

  

>> Google adverteert primetime met zijn vertaal-app. (9to5Google) 
  

  

  

 

En verder 

 

  

>> Prijs voor een plan om een website over taalwetenschap te maken voor scholieren. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Er is een nieuwe streektaalfunctionaris voor het Drents. (RTV Drenthe) 
  

  

  

https://pers.svb.nl/julia-en-lucas-populairste-kindernamen-in-2018/
https://pers.svb.nl/julia-en-lucas-populairste-kindernamen-in-2018/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/01/het-voorspellen-van-voornamenlijstjes-kent-zijn-grenzen/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/01/het-voorspellen-van-voornamenlijstjes-kent-zijn-grenzen/
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/the-future-brain/201902/google-and-facebook-ai-make-new-linguistics-discovery
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190204_04152739?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://9to5google.com/2019/02/02/google-super-bowl-2019-commercial/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/winnaars-avt-anela-dissertatieprijs-en-lot-populariseringsprijs/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143138/Twents-Duits-en-Drents-Huus-van-de-Taol-heeft-een-nieuwe-streektaalfunctionaris


 

  

 

 

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

Een topjaar voor 

eikels: de grappigste 

taalkronkels uit de 

media  

  

  

“Religieus daten in de lift”, “Gore praat 

met Trump” – bij Onze Taal ontvangen we 

elke maand honderden taalkronkels, 

ingestuurd door onze lezers en volgers. De 

grappigste worden geselecteerd voor 

‘Ruggespraak’, de achterpagina van ons 

tijdschrift. 

 

De leukste kronkels van de afgelopen 

jaren zijn gebundeld in Een topjaar voor 

eikels. In korte kaderteksten wordt 

toegelicht hoe bepaalde fouten te 

verklaren zijn. 

Dit boek is te koop in de boekhandel 

en in de webwinkel van Onze Taal.  

Prijs € 13,99. 

 

Bekijk een voorproefje.  
  

 

 

Bestellen via de webwinkel 
van Onze Taal 
 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

 

Waarom het ‘ontdooien’ is en niet 

‘ontvriezen’: 

 

https://onzetaal.nl/ontdooien/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaal.nl/uploads/editor/Voorproefje_Topjaar_voor_eikels.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.onzetaal.nl/ontdooien
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://twitter.com/onzetaal
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 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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