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Taaltip: dus we vieren feest / dus vieren we feest 
 

  

Zowel ‘Luuk is jarig, dus we vieren feest’ als ‘Luuk is jarig, dus vieren we feest’ is correct; in beide 

gevallen drukt dus een gevolg uit. In ‘dus we vieren feest’ is dus een voegwoord, in ‘dus vieren we 

feest’ een bijwoord. 

  

Na dus als voegwoord komt dezelfde zinsvolgorde als na bijvoorbeeld en of want – dat wil zeggen 

eerst het onderwerp (we) en dan de persoonsvorm (vieren); vergelijk ‘Luuk is jarig, en we vieren 

feest.’ Fungeert dus als bijwoord, dan wordt dezelfde volgorde gebruikt als na bijvoorbeeld daarom, 

namelijk persoonsvorm - onderwerp: ‘Luuk is jarig, daarom vieren we feest.’ 

  

Er is nauwelijks of geen betekenisverschil tussen de twee formuleringen. Hooguit geeft de volgorde 

‘dus vieren we feest’ een iets directer verband weer. De samenhang tussen het ‘jarig zijn’ en het 

‘feestvieren’ lijkt dan net iets groter dan bij de volgorde ‘dus we vieren feest’, maar de keuze is vrij. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Kantoorkat. (Taalbank) 

  

>> Mobiscore. (Taaltelefoon) 

  

>> Nors. (Dagblad van het Noorden) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taalbank.nl/2019/06/21/kantoorkat/
https://www.taaltelefoon.be/mobiscore
https://www.dvhn.nl/groningen/De-Veenkoloniale-inborst-Nors-lukt-prima-maar-van-het-woord-lief-krijg-ik-kriebels-24574968.html
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Filmtitels vertalen: 

een goed idee? 

 

  

In 1953 werd de Duitse filmtitel ‘Solange 

du da bist’ in het Frans vertaald als 

‘Solange, tu est là’ en in het Nederlands 

als ‘Solange, jij bent daar’. Zulke 

vertaalongelukken komen tegenwoordig 

minder voor, maar filmtitels uit talen die 

we niet op school krijgen, worden nog 

altijd vaak vertaald – hetzij in het 

Nederlands, hetzij in het Engels. 

 

Een voorbeeld: de Turkse film ‘Ahlat 

Ağacı’ is in Nederlandse en Belgische 

bioscopen te zien als ‘The Wild Pear Tree’. 

Is dat volgens u de meest logische 

oplossing? 

 

Op de website van Onze Taal kunt u 

stemmen en meediscussiëren. 
  

 

 Geef uw mening 

  

 

 

 

 

Frans en Engels in het Vlaamse onderwijs 
 

  

Vlaamse leraren en professoren vragen aandacht voor de toestand van het Frans en het 

taalonderwijs in Vlaanderen. 

 

Ondertussen blijkt uit nieuw onderzoek dat Vlaamse kinderen door Engelstalige videogames of 

televisieseries al duizenden Engelse woorden kennen nog voordat ze één les Engels gekregen 

hebben. Daardoor ontstaat er vooral op het vlak van woordenschat een kloof met het Frans. 
  

  

 En verder 
 

  

>> Over het telefoonzinnetje ‘Het is even met Henk.’ (Neerlandistiek) 

  

>> De verplichte leeslijst op middelbare scholen is funest voor het leesplezier onder jongeren. (de 

Gelderlander) 

  

>> Onderzoekers aan de universiteit van St. Andrews in Schotland zouden zeehonden hebben 

geleerd ‘Twinkle Twinkle Little Star’ te zingen. (AD) 
  

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/Filmtitels-vertalen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/Filmtitels-vertalen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/Filmtitels-vertalen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/Filmtitels-vertalen
https://www.knack.be/nieuws/belgie/parlez-vous-francais-een-vlaanderen-met-minder-frans-is-ontegensprekelijk-een-armer-vlaanderen/article-opinion-1479669.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190624_04477398?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.neerlandistiek.nl/2019/06/het-is-even-met-henk/#more-37539
https://www.gelderlander.nl/binnenland/liefde-voor-lezen-wordt-er-bij-jongeren-nu-uit-geramd~adc67e8f/
https://www.gelderlander.nl/binnenland/liefde-voor-lezen-wordt-er-bij-jongeren-nu-uit-geramd~adc67e8f/
https://www.ad.nl/video/kanalen/buitenlands-nieuws~c401/series/snel-nieuws~s921/zeehond-zingt-twinkle-twinkle-little-star~p87212
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/Filmtitels-vertalen


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

‘De mussen vallen van het dak van de 

hitte’: waar komt die uitdrukking 

vandaan? Dat is te lezen op onze site: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/mussen-

vallen-van-het-dak/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taaltips, 

-weetjes en -kronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-mussen-vallen-van-het-dak-van-de-hitte/
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-mussen-vallen-van-het-dak-van-de-hitte/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl

