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Taaltip: welkomswoord / welkomstwoord 
 

  

Zowel welkomswoord als welkomstwoord is correct; welkomstwoord is het gebruikelijkst. 

  
In samenstellingen als welkomstwoord, welkomstgeschenk en welkomstdiner is het eerste deel het 
zelfstandig naamwoord welkomst (‘onthaal, begroeting’). Welkom is van oorsprong een bijvoeglijk 
naamwoord; denk aan ‘een welkome afwisseling’ of ‘iedereen is welkom’. Maar welkom kan ook een 
zelfstandig naamwoord zijn, zoals in ‘een warm welkom’. In welkomswoord, welkomsgeschenk en 
welkomsdiner zit dat zelfstandig naamwoord welkom (gevolgd door een verbindings-s). 
  

Samenstellingen van twee zelfstandige naamwoorden komen veel meer voor dan samenstellingen 
van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord. Daarom zijn er van oudsher vooral woorden 
gevormd met welkomst en niet met welkom. Omdat welkom al enige tijd ook als zelfstandig 
naamwoord wordt gebruikt, zijn vormen als welkomstwoord en welkomswoord taalkundig 
gelijkwaardig. De varianten met welkomst- komen echter al zo lang voor dat die vooralsnog het 

gangbaarst zijn. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Kunst 
 

  >> Zwitserduits is (ook) een literaire taal. (Le Temps) 

  
>> 28-jarige taalkundige maakt tekeningen op de typemachine. (AD) 

  

 

 

Dialecten van het Waasland 

 

  

Op 17 mei is er in Sint-Niklaas een symposium over de dialecten van het Waasland: ‘Zooëgezeed – 
een symposium over Wase dialecten’. Het wordt georganiseerd door Variaties vzw, de bibliotheek 

van Sint-Niklaas en erfgoedcel Waasland. Dit symposium maakt deel uit van het project ‘Talen 
kleuren de wereld’. Ook online taalgebruik en meertaligheid in het onderwijs komen aan bod. 
 
Meer informatie is te vinden op de website van Variaties. Inschrijven kan tot vrijdag 10 mei. 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.letemps.ch/culture/suisseallemand-une-langue-litteraire
https://www.ad.nl/utrecht/jorike-28-maakt-prachtige-tekeningen-op-de-typemachine~a36127e3/
http://www.variaties.be/zooegezeed-symposium-over-de-wase-dialecten-17-05-2019/
https://www.variaties.be/zooegezeed-symposium-over-de-wase-dialecten-17-05-2019/
https://onzetaal.nl/


 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

  

Talen leren 
 

  >> 500 dagen Duolingo: wat kun je wel en niet leren van een taal-app? (The New York Times) 

  

>> Kinderen met een Turkse achtergrond hebben eerder voor- dan nadeel van een goede kennis 
van het Turks als ze Nederlands willen leren. (Univers) 

  

>> ‘Soy 40 años’ en andere veelgemaakte fouten van Nederlandstaligen in het Spaans. (Spanje 
Vandaag) 

  

 

 

En verder 
 

  

>> Automatische taalanalyse van online commentaar maakt duidelijk wat Britse patiënten vinden 
van het medische systeem en van medisch personeel. (The Conversation) 

  

>> Nieuwe tentoonstelling in de British Library over de geschiedenis van het schrijven. (British 
Library) 

  >> Marie en Paul waren in 2018 de populairste babynamen in Duitsland. (Die Zeit) 

  >> Taaltest: kent u deze gepeperde woorden in het Frans? (Le Figaro) 
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In de categorie lastige straatnamen: het Havlíčkův 
Brod Plein in Brielle. “Je moet er toch niet aan 
denken dat je daar autopech krijgt en aan de 
Wegenwacht moet uitleggen waar je staat.” (René 
Dorsman in Onze Taal.) 
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en leerzaam! 
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