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Taaltip: het wilde zwijn / wild zwijn / wildzwijn 
 

  

Zowel het wilde zwijn als het wild zwijn is goed Nederlands. Er is een klein verschil in betekenis. Met 

het wild zwijn wordt de specifieke diersoort bedoeld die ook wel everzwijn of ever wordt 

genoemd. Het wilde zwijn kan die betekenis ook hebben, maar kan daarnaast een willekeurig zwijn 

aanduiden dat wild is of in het wild voorkomt. De schrijfwijze wildzwijn, die ook weleens voorkomt 

(vooral op menukaarten en in recepten), staat vooralsnog niet in de naslagwerken. 

 

Na het lidwoord het wordt een bijvoeglijk naamwoord gewoonlijk met een buigings-e geschreven: 

het grote huis, het mooie lied, het jonge varken, enz. Maar bij vaste combinaties van een bijvoeglijk 

naamwoord en een het-woord kan die e wegblijven: het algemeen belang, het bijvoeglijk 

naamwoord, het menselijk lichaam. Ook het wild zwijn past in dat rijtje. Op de website van Onze 

Taal staan meer voorbeelden. 

 

In het meervoud verschijnt de buigings-e overigens wel: de wilde zwijnen, net als bijvoorbeeld de 

bijvoeglijke naamwoorden en de menselijke lichamen. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Joke Schauvliege, die vorige week ontslag nam als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw, is het slachtoffer geworden van ‘doxing’. (Taaltelefoon) 

  

>> Engelse les geven in de laagste klassen van de basisschool levert nauwelijks positieve effecten 

op. (Radboud Universiteit) 

  >> Je brein scherp houden op latere leeftijd? Wissel geregeld van taal. (NEMO Kennislink) 
  

  

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/buigings-e-het-centraal-centrale-station
https://onzetaal.nl/taaladvies/buigings-e-het-centraal-centrale-station
https://onzetaal.nl/taaladvies/buigings-e-het-centraal-centrale-station
https://www.taaltelefoon.be/doxing
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/taalwetenschap/2019/engels-laagste-klassen-basisschool-weinig-effect/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/talenwissel-als-fitness-voor-je-brein/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Foire du Livre 

de Bruxelles 
 

  

Van 14 tot en met 17 februari vindt de 

vijftigste editie van de Foire du Livre de 

Bruxelles plaats, een in hoofdzaak 

Franstalige boekenbeurs die jaarlijks door 

zo’n 70.000 boekenliefhebbers bezocht 

wordt. 

 

Dit jaar komt in het thema ‘Flirt Flamand’ 

ook Vlaamse literatuur aan bod. De 

toegang is gratis. 
 

 

 

En verder 
 

  

>> ‘Mens en gevoelens’, een uitdrukking van Margreet Dolman alias Paul Haenen, schopt het tot in 

Van Dale. (Panorama) 

  

>> Vijftig jaar geleden vond in Gent de eerste strottenhoofdtransplantatie ter wereld plaats: “De 

ontvanger zal waarschijnlijk wel weer kunnen spreken, aldus professor Kluyskens, maar zingen 

achtte hij uitgesloten.” (Eos wetenschap) 

  >> Monique Smit zingt een liedje over gebarentaal. (Berk Music / YouTube) 
  

 

https://flb.be/
https://flb.be/
https://flb.be/nl/
https://panorama.nl/entertainment/paul-haenen-krijgt-vermelding-in-van-dale
https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/eerste-strottenhoofdtransplantatie-ter-wereld-vond-50-jaar-geleden-plaats-gent
https://www.youtube.com/watch?v=Jx447dKaGN0


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders met 
korting 
  

  

 

De Taalkalender en Kindertaalkalender 

van 2019 zijn nu met flinke korting te 

bestellen via onze webwinkel.  

Kindertaalkalender 2019 

De Kindertaalkalender, van Kidsweek en 

Onze Taal, is er speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

puzzels, taalblunders, moppen, uitleg over 

spreekwoorden, leuke woorden, grappige 

raadsels en meer. 

Een goed begin van elke dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden 

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 

Taalkalender 2019 

De Taalkalender van Onze Taal bevat elke 

dag van de week leuke en verrassende 

taalweetjes: uitdrukkingen, (bijna) 

vergeten en onbekende woorden, goed en 

fout taalgebruik, anekdotes over het 

vertalen van boeken, en natuurlijk 

taalkronkels. 

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden  

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 
  

  

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zondag werd in De Luizenmoeder de 

term ‘curlingouders’ gebruikt. Een 

https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/kindertaalkalender2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

neologisme? Niet helemaal: het bestaat 

al sinds 2006. Het is een vertaling van 

het Deense woord ‘curlingforældre’, dat 

in 2004 is bedacht door een Deense 

psycholoog. Zie verder het ANW. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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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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