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Taaltip: een recent / recentelijk artikel 
 

  

‘Een recent artikel’ is juist. In bijvoorbeeld ‘een recent / recentelijk verschenen artikel’ is zowel 

recent als recentelijk correct.  

  

Recent is een bijvoeglijk naamwoord, dat in ‘een recent artikel’ iets zegt over het zelfstandig 

naamwoord artikel. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook als bijwoord gebruikt worden. In ‘een 

recent verschenen artikel’ zegt recent als bijwoord iets over het werkwoord verschenen. In die 

bijwoordfunctie is ook recentelijk mogelijk, in de betekenis ‘onlangs, kortgeleden’. Recentelijk werd 

vroeger afgekeurd als een te letterlijke vertaling van het Engelse recently, maar geldt al lange tijd 

als correct Nederlands. 

  

Recent kan dus in alle gevallen gebruikt worden, recentelijk alleen als bijwoord. Vergelijk nog ‘Dit 

zijn recente cijfers’ tegenover ‘Dit zijn recent / recentelijk gepubliceerde cijfers’ en ‘Deze cijfers zijn 

recent / recentelijk gepubliceerd.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalweetjes 
 

  

>> Bent u ook razend benieuwd waar de uitdrukking ‘furore maken’ vandaan komt? (Onze Taal) 

  

>> Een gezin uit Staden heeft negen kinderen met dezelfde vier letters in hun naam: a, e, l en x. 

(Het Laatste Nieuws) 

  

>> Studenten van Zuyd Hogeschool Maastricht spreken de meeste talen van alle 

hogeschoolstudenten in Nederland. (Thuis in Maastricht) 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/recentelijk-recent/
https://onzetaal.nl/taaladvies/furore-maken
https://www.hln.be/regio/staden/creatief-met-a-l-e-en-x-negen-kinderen-met-dezelfde-vier-letters-in-hun-naam-we-gaan-voor-twaalf-kinderen-er-zijn-nog-combinaties-over~aabb06d3/
https://www.thuisinmaastricht.nl/studenten-zuyd-hogeschool-spreken-de-meeste-vreemde-talen/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Hatsjie 

 

  

Wat doet u als een onbekende in uw 

nabijheid niest, bijvoorbeeld in de trein of 

de wachtkamer? 

 

Wenst u hem of haar dan gezondheid of 

vindt u dat niet gepast?  

    

 

Geef uw mening 
of discussieer mee 

  

 

 

Onderzoek vooroordelen in taalgebruik 
 

  

Nina Urai, een masterstudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoekt vooroordelen in 

taalgebruik bij het beschrijven van groepen mensen. Ze heeft een vragenlijst ontworpen die van 
verschillende verhalen over een verzonnen volk uitgaat en bepaalde stereotyperende gedachten 
meet; ze hoopt dat u haar wilt helpen.  
 
Meedoen aan het onderzoek neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 

  

 

 
Naar het onderzoek 

  

 

 

 

  

 

Taal en computergames 
 

  

De industrie van computerspelletjes, oftewel games, behaalde vorig jaar een omzet van bijna 120 
miljard. Ook taal speelt in games een belangrijke rol, bijvoorbeeld in Heaven’s Vault. Daarin komt 
een symbooltaal voor die geïnspireerd is op Egyptische hiërogliefen. Hoe beter je die taal onder de 

knie krijgt, hoe meer mogelijkheden er ontstaan in de game. 
 
Nog meer taal en games: het is geen gemakkelijke taak om bij de lokalisatie van games (d.w.z. het 
geschikt maken voor de lokale markt) genderneutrale taal te gebruiken. Een Engelstalig artikel gaat 
in op de vertaaluitdagingen in verschillende talen. 

  

  

 Taalmensen 
 

  >> Leonie Cornips onderzoekt communicatie tussen boer en koe. (1Limburg) 

  >> Peter Henk Steenhuis stelt vast dat ook taal kan bijdragen aan de burn-out-epidemie. (Trouw) 

  

>> Ludo Permentier is niet dol op de ‘kijken kijken’-campagne die de Vlaamse overheid langs 
autosnelwegen voert. (De Standaard) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 
‘Witte druiven’ zijn groen, ‘rood haar’ is oranje. Soms 

heb je kinderen nodig om te zien hoe onlogisch taal 
is. Wie kent er meer voorbeelden? 

 

Praat mee op Facebook 

 

 

 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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