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Taaltip: hoog risico / groot risico
Het gebruikelijke bijvoeglijk naamwoord bij risico is groot: ‘een groot risico’, ‘het risico lijkt me te
groot’, ‘het risico wordt groter’. Hoog is minder gangbaar.
Er zijn geen vaste regels voor het gebruik van hoog en groot. Hoog past doorgaans het best bij
zaken die meetbaar en in cijfers uit te drukken zijn: ‘hoge temperatuur’, ‘hoog salaris’, ‘hoge score’.
Groot is een aanduiding die niet (alleen) van cijfers afhangt. Omdat risico geen duidelijk meetbaar
begrip is, wordt het bij voorkeur gecombineerd met groot (en klein). Zo hebben ook ‘grote kans’,
‘groot gevaar’ en ‘grote bekendheid’ de voorkeur boven ‘hoge kans’, ‘hoog gevaar’ en ‘hoge
bekendheid’.
Ook als het om concrete afmetingen gaat, wordt meestal groot gebruikt: ‘grote oppervlakte’, ‘grote
inhoud’ – ook al zijn oppervlakte en inhoud wel degelijk te meten. Er zijn ook gevallen waarbij geen
duidelijke voorkeur bestaat; zo zijn ‘hoge snelheid’ en ‘grote snelheid’ allebei gangbaar.

Meer taaladvies

Genderneutrale taal
>> Is het dirigente of dirigent? Of vrouwelijke chef-dirigent? (Trouw)
>> En zeggen we in het Frans docteur of doctoresse? Genderlinguïst Madeline Lutjeharms schept
klaarheid. (VRT Radio1)
>> Ook in Duitsland loopt de discussie over genderneutrale benamingen door. Sommigen spreken
over Genderwahnsinn. (T-online)

Twintig jaar
Taaltelefoon
Team Taaladvies, de taaladviesdienst van
de Vlaamse overheid, viert deze week de
twintigste verjaardag van de Taaltelefoon.
In die twee decennia heeft de Brusselse
dienst 182.456 taalvragen beantwoord –
over spelling, formulering, grammatica,
leestekens, tekstconventies, enz.
De taaladviseurs An Bosmans en Stef
Croon, die er vanaf het begin bij
betrokken zijn, blikken terug in een
interview.

Lees het interview

Keltisch taalnieuws
>> Een Frans echtpaar mag uiteindelijk tóch een ‘Bretonse’ tilde schrijven in de naam van hun
zoontje Fañch. (AD)
>> Het aantal Gaelicsprekers op Schotse eilanden is de afgelopen jaren sterk gedaald. (The
Guardian)
>> Gelukkig komt Duolingo binnenkort met een cursus Schots-Gaelic. (Duolingo)

En verder
>> Het valt best mee met de Nederlandse spelling op sociale media. (OBI4wan)
>> Wedstrijd: ontwerp de nieuwe taalregel van 2019. (Neerlandistiek)
>> Publieksonderzoek voor het Weekend van de Wetenschap: hoeveel Nederlandse uitdrukkingen
ken jij? (Maak dat de kat wijs)

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

?

Taalvraag?

Wil je je goed voorbereiden op het Groot
Dictee, dat op 2 november wordt

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

uitgezonden? Kijk hier hoe dat zoal kan:
www.onzetaal.nl/dicteevoorbereiding.
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taalweetjes en taaltips

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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