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Taaltip: niet alleen de buien, maar ook de wind 
zorgde/zorgden voor overlast 

 

  

Juist is: ‘Niet alleen de buien, maar ook de wind zorgde voor overlast.’ De persoonsvorm richt zich 

naar datgene wat het dichtstbij staat. In dit geval is dat het enkelvoudige woord wind; vandaar dat 

ook zorgde in het enkelvoud staat. 

  

In het eerste deel van de zin is ‘zorgden voor overlast’ samengetrokken (weggelaten). Dat leidt tot 

een grammaticaal correcte zin, ook al past het enkelvoud zorgde alleen bij wind, niet bij buien. Bij 

een samentrekking mag het werkwoord verschillen in getal (enkelvoud of meervoud). 

  

Nog enkele voorbeelden: 

 Niet alleen de regen, maar ook de wind zorgde voor overlast. 

 Niet alleen de regen, maar ook de windstoten zorgden voor overlast. 

 Ik heb vooral een hekel aan regen, maar mijn collega’s aan wind. 

 Mijn collega’s hebben vooral een hekel aan wind, maar ik aan regen. 

  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Een konijn zegt in een Ketnet-filmpje voor kleine kinderen ‘helpte’, ‘neemde’ en ‘geefde’. Is dat 

acceptabel of vindt u het pedagogisch onverantwoord? Geef uw mening. (Onze Taal) 

  

>> De universiteiten van Utrecht, Antwerpen en Nijmegen zullen de eerste olympiade voor 

Nederlands organiseren. (Neerlandistiek) 

  

>> De Fransen verslikken zich in de naam van het chocoladebroodje: pain au chocolat of 

chocolatine? (NRC) 
  

  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
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https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/universiteiten-willen-met-olympiade-nederlandse-taal-en-cultuur-weer-op-de-kaart-zetten/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/08/chocoladecroissant-splijt-frankrijk-a3952605
https://onzetaal.nl/


 

Enquête over verschillen in gebruik van emoji’s 
 

  

Wat zijn de eigenaardigheden van internetcommunicatie in Hongarije en in het Nederlandse 

taalgebied, en wat zijn specifiek de verschillen in het gebruik van emoji’s? Dat bestudeert Nikoletta 

Fogas, laatstejaarsstudent neerlandistiek aan de universiteit van Debrecen in Hongarije. 

 

Voor haar eindscriptie nodigt ze u uit een korte enquête in te vullen. 
  

 

 

✏ de enquête 

  

 

 

 

  

 

  
 

  

  
 

 

Gesignaleerd: 
stijgende belang-
stelling voor Spaans 

 

  

Onlangs meldde de BBC dat op Britse 

scholen de interesse in vreemde talen 

achteruitgaat. Toch zitten het Mandarijn 

en het Spaans in de lift. 

 

Gisteren kwam het bericht dat steeds 

minder Vlamingen in het volwassenen-

onderwijs vreemde talen studeren, maar 

ook hier stijgt de interesse in het Spaans. 

Exotiek en vakantie worden aangehaald 

als redenen voor de stijging. 
  

  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Wie vijftig wordt, ziet Abraham of Sara. 

De uitdrukking ‘Abraham zien’ (of 

‘Abraham gezien hebben’) is gebaseerd 

op een tekst uit de Bijbel; ‘Sara zien’ is 

naar analogie daarvan ontstaan. 

Meer uitleg is te vinden op onze 

website: www.onzetaal.nl/abraham. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkjrl6oIw8yXHEWLZ-NM0synqxNWRui0dwQDC9UGnAwXkMg/viewform?fbclid=IwAR09VgiM3u-GRlcMobQ3da4c3tXWYQKgNkpDpmF_SDYATEFA2Qyi2Q4kJK8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkjrl6oIw8yXHEWLZ-NM0synqxNWRui0dwQDC9UGnAwXkMg/viewform?fbclid=IwAR09VgiM3u-GRlcMobQ3da4c3tXWYQKgNkpDpmF_SDYATEFA2Qyi2Q4kJK8
https://www.bbc.com/news/education-47334374
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190310_04243939
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Advertentie 

Word lid van 
Onze Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Leden van Onze Taal profiteren van de 

volgende voordelen: 

 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

 taalvragen stellen per e-mail 

 korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 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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