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Taaltip: hij onderworp / onderwierp 
 

  

De verleden tijd van onderwerpen is onderwierp(en): ‘De agent onderwierp de bestuurder aan een 

blaastest’, ‘Alle bezoekers onderwierpen zich vrijwillig aan het experiment.’ Onderworpen is het 

voltooid deelwoord: ‘De bestuurder werd onderworpen aan een blaastest’, ‘Alle bezoekers hebben 

zich vrijwillig aan het experiment onderworpen.’ 

  

Bij sterke werkwoorden is de klinkerwisseling niet altijd voorspelbaar. Vooral bij werkwoorden die 

wat minder vaak voorkomen, kan de vervoeging lastig zijn. Zo kom je in plaats van onderwierp 

soms onderworp tegen, en bijvoorbeeld verworp en ontworp in plaats van verwierp en ontwierp. 

  

Enkele andere ‘lastige’ werkwoorden zijn zweren – zwoer – gezworen (in de betekenis ‘plechtig 

beloven’), verwerven – verwierf – verworven en bevelen – beval (meervoud: bevalen) – bevolen. 

Zie ook de verzameling sterke werkwoorden op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Onderzoek 
 

  >> Promotie-onderzoek: kun je iemand identificeren aan de hand van zijn spraak? (Leidraad) 

  >> Door te variëren in brabbeltaal kunnen baby’s volwassenen manipuleren. (Cornell) 

 >> Wetenschap op Lowlands afgelopen weekeinde: hoe ontstaat een taal? (NPO Radio1) 

 >> Mensen met namen met stemhebbende klanken worden iets aardiger gevonden. (NRC) 

 >> Hoe beschrijf je de hitte in het Nederlands? (Onze Taal) 

 >> Taalkundige/filosofe onderzoekt de taal van mensen met een psychose. (de Volkskrant) 

 

>> De kennis van grammaticale termen bij middelbare scholieren in Vlaanderen en Nederland gaat 

achteruit. (Over taal) 
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Watskeburt 
 

  

Het radioprogramma De Taalstaat 

besteedde er onlangs al aandacht aan: in 

zijn boek Watskeburt, Lage Landen 

presenteert Peter Van Dyck een overzicht 

van zeventig jaar Nederlandstalige muziek 

in België en Nederland. 

 

De Standaard heeft nu ook een recensie 

en ook in het programma Nooit meer 

slapen kwam Van Dyck aan het woord. 

 

Geïnteresseerd? U kunt het boek bestellen 

bij uitgeverij Lannoo. 
 

 

 

Woordenschat 
 

  

>> Behalve tot het Engels en het Duits is het woord ‘niksen’ deze zomer ook doorgedrongen tot het 

Frans. (Le Parisien) 

 

>> Automerk Jaguar verlangt een andere definitie van het begrip ‘auto’ in het woordenboek. 

(Autofans) 

  

>> Bijna 20.000 Belgen ondertekenen een petitie om ‘French fries’ te veranderen in ‘Belgian fries’. 

(Buurtsuper) 
  

  

 

Exposeer met een kraam 
op het Onze Taal-congres! 

 

  

Op het Onze Taal-congres op zaterdag 5 oktober in Utrecht is er in de lunchpauze en tijdens de 

afsluitende borrel een boeken- en informatiemarkt. U kunt hier (met uw bedrijf/vereniging) een of 

meer kramen huren om uw uitgaven, producten en diensten onder de aandacht te brengen bij de 

ruim 1400 congresbezoekers! 

 

Daarnaast kunt u flyers of folders verspreiden op het congres en/of een advertentie plaatsen in 

Taalpost en Onze Taal. 

 

Op deze pagina ziet u alle mogelijkheden met de bijbehorende kosten. Via het aanmeldformulier 

onderaan op de pagina kunt u direct een kraam reserveren. 
  

 

 
Reserveer een kraam 
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Opinie 
 

  

>> “Wie echt wil zorgen dat leerlingen beter lezen, moet ervoor zorgen dat ze meer lezen.” (De 

Standaard) 

 

>> Dat ze bij voetbalclub Sparta Nederlands spreken, zorgt voor een “hartstikke goede sfeer”. 

(NOS) 

  >> “Laten we ophouden ons zorgen te maken over de toekomst van het Engels.” (The Guardian) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Auteur nieuwe leermethode belooft dat je in een jaar vier talen kunt leren. (NRC) 

  

>> In het online-programma Straat Wijs wordt de taalkennis van Nederlanders op de proef gesteld 

(AD) 

  

>> Lingo is terug! En JP ook! (NOS) 

  

>> Kunstproject in De Brakke Grond in Amsterdam richt zich op de O en de U. (Brakke Grond) 

  

>> Duitsers in Nederland wordt nog steeds regelmatig gevraagd ‘Scheveningen’ te zeggen. 

(Berliner Zeitung) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Leuke vraag zojuist aan de telefoon: wat 

is het verkleinwoord van ‘column’? Dat 

is ‘columnpje’, omdat ‘column’ in de 

uitspraak op een ‘m’ eindigt. Ook in de 

verkleinvorm hoor je de ‘n’ niet: 

‘kollempje’. (Zie onze Spellingsite.)  

 

Onze Taal op Twitter: 

elke dag taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  Taalpost brengt u meestal twee keer per week (in juli en augustus één keer) het belangrijkste 
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taalnieuws. 

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