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Taaltip: met z’n allen / met ons allen 
 

  

Zowel ‘We gaan met ons allen op de foto’ als ‘We gaan met z’n allen op de foto’ is juist. In het 

eerste geval past het bezittelijk voornaamwoord (ons) zich aan het onderwerp (we) aan. In ‘We 

gaan met z’n allen op de foto’ wordt met z’n allen gebruikt als vaste, onveranderlijke combinatie. 

Beide constructies zijn correct. 

 

Nog enkele voorbeelden: 

 Zij doen alles met hun/z’n tweeën. 

 We komen elke week met ons/z’n vijven bij elkaar. 

 Dat hebben ze met hun/z’n beiden goed opgelost. 

 Gaan jullie weer met jullie/z’n vieren op vakantie? 

Over het algemeen zijn de formuleringen met z’n het gebruikelijkst – zeker in het laatste geval, bij 

jullie. 

  

In plaats van z’n is ook zijn mogelijk: met zijn allen, met zijn tweeën, met zijn beiden, enz. De 

formulering wordt daarmee iets formeler. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalgevoeligheden 
 

  

>> Het VOC Café in Amsterdam krijgt een andere naam, omdat de verwijzing naar de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie tot bedreigingen leidde. (Het Parool) 

  

>> Een Britse vrouw riskeert twee jaar cel in Dubai, omdat ze de nieuwe vrouw van haar ex ‘paard’ 

noemt op Facebook. (De Telegraaf) 

  

>> Een eliteschool in Londen schorst een leraar die door een aandoening grote moeite heeft met 

lezen en schrijven. (Het Nieuwsblad) 

  

>> Binnenhofse sprekers zijn stapelverzot op woorden die eindigen op -iseren en -isering. (Nomeis) 
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Vrijwillige 

voorlezers gezocht 
 

  

De Nederlandse stichting Dedicon heeft als 

doel geschreven teksten toegankelijk te 

maken voor mensen die blind, slechtziend 

of dyslectisch zijn.  

 

Voor het project Onzichtbare Helden zoekt 

Dedicon jongeren tussen de 17 en 30 

jaar due als vrijwilliger romans, 

schoolboeken, kranten en tijdschriften 

willen inspreken. 
  

 

 Onzichtbare Helden 

  

 

 

 

 

Crisis in Vlaams talenonderwijs? 
 

  

Veel Vlaamse scholieren weten niet meer wat gracht,kassei ensofa betekenen. De kwaliteit van de 

schoolboeken Nederlands moet dringend wetenschappelijk onderzocht worden. Alles lijkt erop te 

wijzen dat het Vlaamse talenonderwijs in een crisis verkeert. 

 

Dat is meteen het thema van een studieavond op 26 april aan de Universiteit Gent voor leraren 

moderne talen in het secundair onderwijs. 
  

  

 Andere talen 
 

  

>> Japan staat aan het begin van het tijdperk Reiwa, maar niemand kan de betekenis van dat 

woord precies uitleggen. (De Taalfluisteraar) 

  

>> Sprekers proberen het na:tinixwe mixine:whe of Hupa, een Noord-Amerikaanse inheemse taal, 

te redden door kinderen erin onder te dompelen. (New York Times) 

  

>> Het Macedonisch is de 34e taal waarin nieuws door en over het Vaticaan wordt aangeboden. 

(Vatican News) 
  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

De #uitdrukking ‘uit de oude doos’ 

verwijst naar een doos of kist waarin je 

spullen kon bewaren, bijvoorbeeld 

kleding. Meer uitleg over de 

herkomst vind je op onze website: 
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Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

https://onzetaal.nl/taaladvies/uit-de-

oude-doos/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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