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Taaltip: in beslag nemen / inbeslagnemen 
 

  

De juiste schrijfwijze is in beslag nemen. Ook de vervoegde vormen worden in drie losse woorden 

geschreven: in beslag neemt, nam in beslag, in beslag genomen, enz. 

  

Vaste combinaties van een werkwoord met een voorzetsel plus zelfstandig naamwoord worden 

meestal los geschreven: in stand houden, onder curatele stellen, ten laste leggen, in beslag nemen, 

enz. De spaties blijven ook staan als het voltooid deelwoord bijvoeglijk of als zelfstandig naamwoord 

wordt gebruikt: de in beslag genomen goederen, het in beslag genomene, een in vrijheid gestelde 

verdachte, het ten laste gelegde. 

  

Wel één woord zijn afleidingen van dit soort combinaties zoals inbeslagneming (of inbeslagname), 

instandhouding en tenlastelegging. (Zie ook hier.) 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Kinderen en taal 
 

  

>> Een kwart van de kinderen in Nederland heeft een taalachterstand. Een van de oorzaken: 

ouders zijn te druk met hun telefoon. (Metro en Het Parool) 

  

>> Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, wil het Nederlands van alle kleuters laten testen. 

(Knack) 

 >> Experts reageren verdeeld op het voorstel van Weyts. (VRT) 

 >> De eerste kinderpromotie ooit gaat over dyslexie. (Marant) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/inachtneming-in-acht-neming/
https://onzetaal.nl/taaladvies/instandhouden-in-stand-houden/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/11/kinderen-de-dupe-van-telefoongebruik-ouders
https://www.parool.nl/nederland/afgeleid-door-je-smartphone-daar-is-je-kind-de-dupe-van~b3a6d564/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/ben-weyts-wil-taalkennis-van-kleuters-testen-groen-waarschuwt-voor-taalwoestijn/article-news-1527975.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/04/een-taalbad-voor-kleuters-met-taalachterstand-heeft-een-averec/
https://marant.nl/de-eerste-kinderpromotie-ooit-gaat-over-dyslexie/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Wedstrijd: boek van 

Susan Sontag 
 

  

Twee essays van de Amerikaanse 

schrijfster en filosofe Susan Sontag (1933-

2004), eerder in boekvorm verschenen als 

Ziekte als metafoor en Aids en zijn 

metaforen, zijn dit jaar gebundeld 

heruitgegeven. Er werd onlangs een 

artikel aan gewijd in De Groene 

Amsterdammer. 

 

We mogen drie exemplaren van deze 

bundeling weggeven. Wilt u in aanmerking 

komen? Mail dan uw naam en adres aan 

Raymond Noë via de knop hieronder.  
  

 

 
Meedoen 

  

 

 

 

 

En ook nog dit 
 

  

>> Drieletterwoord: er is nader onderzoek nodig op het gebied van ‘vraagwoord + de fuk’. 

(Neerlandistiek – waarschuwing: veel voorbeelden bevatten schuttingtaal) 

  

>> Dictee: toelichting bij de lastige woorden van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, editie 

2019. (Onze Taal) 

  

>> Tekencolumn: In Het Grote-Ergernissen-Kwartet is ook plaats voor taal. (Renske de Greef) 

  

>> Liedje: The French Brexit Song. (Joop) 
  

 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 

Een vrolijke en kleurrijke kalender vol 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/ziekte-als-metafooraids-en-zijn-metaforen/
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/ziekte-als-metafooraids-en-zijn-metaforen/
https://www.groene.nl/artikel/de-edele-kalme-dood
https://www.groene.nl/artikel/de-edele-kalme-dood
mailto:raymond@onzetaal.nl?subject=wedstrijd%20Susan%20Sontag
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/hoe-de-fuk/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-2019-toelichting
https://www.renskedegreef.nl/tekencolumns/hetgroteergernissenkwartet
https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/franse-brexit-song-eist-van-britten-geef-onze-woorden-terug
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

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? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Je hebt ‘guur weer’ en je hebt ‘ongure 

types’. ‘Guur’ en ‘onguur’ hebben allebei 

een negatieve betekenis. Hoe dat kan, 

leggen we uit op onze website: 

www.onzetaal.nl/onguur. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 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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