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Taaltip: verwesterste / verwesterde kinderen 
 

  

Zowel verwesterste kinderen als verwesterde kinderen is juist; de vorm verwesterd(e) is over het 

algemeen gebruikelijker dan verwesterst(e). 

 

Het werkwoord verwestersen (met als voltooid deelwoord verwesterst) ligt op het oog meer voor de 

hand dan verwesteren (met als voltooid deelwoord verwesterd). In verwestersen, dat ‘westers 

worden’ betekent, is westers duidelijk te herkennen. 

 

Toch komt ook de vorm verwesteren al heel lang voor, in dezelfde betekenis. Dat kan deels te 

maken hebben met invloed van wester- in woorden als westerling, westerstorm en westerlengte, 

ook al heeft verwester(s)en daar niet direct iets mee te maken. Maar waarschijnlijk speelt vooral de 

uitspraak een rol. Verwesterde (kinderen) is nu eenmaal gemakkelijker uit te spreken dan 

verwesterste (kinderen). 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Verkansie 
 

  >> Inmiddels hebben ook aardige mensen het over verkansie. Waarom toch? (de Volkskrant) 

  >> Is vakantie niet net zo goed een verbastering als verkansie? (Neerlandistiek) 
  

 

 

Taal en cabaret 
 

  

De cabaret-website De zwarte kat verzamelde uit de jaargangen 2011-2014 van Onze Taal alle 

artikelen die op de een of andere manier over cabaret gaan. Omdat die jaargangen nu opgenomen 

zijn in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, kunt u al die artikelen nu lezen. En wel 

hier. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verkansie-wat-is-er-mis-met-vakantie~b7f11f01/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/verkansie/
https://www.zwartekat.nl/nieuws/2019/10/10/uit-de-archieven-onze-taal-2/
https://onzetaal.nl/


  

 

  

 Multimedia 
 

  >> Videoregistratie van de Taalavond van de VRT van afgelopen donderdag. (VRTTaal) 

 >> Audioregistratie van een discussie over taal in Den Haag van afgelopen donderdag. (Ons 

Erfdeel) 

  >> Nieuwe podcast over meertalige kinderen. (Kletsheads) 

  >> Tv-documentaire over emoji’s. (VPRO) 
  

  

 

Taalkwesties 
 

  >> Is het Spaans de snelste taal ter wereld? (Spanje vandaag) 

  >> Wat is het verschil tussen een taal, een dialect en een accent? (Kijk) 

  >> Wat is eigenlijk een schip vol kof? (De Standaard) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Veertig procent van de door de CPNB en de Kinderjury bekroonde boeken bevat grove taal. 

(Reformatorisch Dagblad) 

  

>> Charlotte Crul wint de Grote Prijs Jan Wauters 2019. (VRT) 

  

>> Kijk uit wat je zegt als je naar het congres van Onze Taal gaat! (NRC) 

  

>> Zuid-Tirol wil in het Italiaans niet langer Alto Adige heten. (La Stampa) 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeHQK1uBKIo&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-276598427/debatavond-spraakmakend-nederlands?fbclid=IwAR3tTOv6SYDZb3XRWyAjrkqItqP5rew70SkB5Xw_t-gxW8GOzFsXp2tH4Ko
https://soundcloud.com/user-276598427/debatavond-spraakmakend-nederlands?fbclid=IwAR3tTOv6SYDZb3XRWyAjrkqItqP5rew70SkB5Xw_t-gxW8GOzFsXp2tH4Ko
https://kletsheadspodcast.nl/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/voorbij-de-emoji.html
https://www.spanjevandaag.com/12/10/2019/mening-is-het-spaans-een-van-de-snelste-talen-ter-wereld/
https://www.kijkmagazine.nl/mens/dialecten/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191013_04661083?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/veel-grove-taal-in-bekroonde-kinderboeken-1.1600895
https://vrttaal.net/in-de-kijker/charlotte-crul-wint-gp-jan-wauters-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/12/gelijkgezind-a3976511
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/10/13/news/abolito-il-termine-alto-adige-d-ora-in-poi-esistera-solo-la-provincia-di-bolzano-1.37739562


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender! Ook in 2020 kun je 

weer elke dag je kennis bijspijkeren, 

puzzels maken of je verbazen (of gewoon 

hardop lachen) om de taalkronkels die 

soms in de krant staan – en dat 366 

dagen lang.  

Kindertaalkalender 2020 

De Kindertaalkalender van Kidsweek en 

Onze Taal, speciaal voor kinderen van 8 

tot 12 jaar. Een goed begin van elke dag 

en nog leerzaam ook. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

De Taalkalender van Onze Taal: al 27 jaar 

een traditie. Elke dag heeft zijn eigen 

rubriek. Leuke en verrassende taalweetjes 

– over bijzondere woorden, straatnamen, 

vertalingen – worden afgewisseld met 

puzzels, taaltips en taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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