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Taaltip: duizend extra woningen is/zijn te weinig 
 

  

Het enkelvoud is heeft de voorkeur in een zin als ‘Duizend extra woningen is te weinig om aan de 

vraag te voldoen.’ In deze zin is duizend extra woningen eigenlijk geen meervoudig onderwerp, 

maar is een verkorte weergave van ‘een aantal/totaal van duizend extra woningen’, of van ‘het 

bouwen / beschikbaar stellen van duizend extra woningen’. 

  

De zin drukt dus niet uit dat elk van de afzonderlijke woningen ‘te weinig’ is, maar dat het aantal 

van duizend te weinig is. Vandaar dat een enkelvoudig werkwoord het best past. Anders is dat in 

bijvoorbeeld ‘Er zijn duizend extra woningen gebouwd.’ Nu is duizend extra woningen wel echt een 

meervoud en is zijn juist, want hier gaat het wél om de woningen zelf. 

  

Twee vergelijkbare voorbeelden waarin het enkelvoud de voorkeur heeft: ‘Twee bussen moet 

voldoende zijn’, ‘Drie boeken per dag lijkt me wel heel veel.’ 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> In Vlaanderen loopt een onderzoeksproject met telramen. (Taaltelefoon) 

  >> Oerwoudgeluiden of kraaiengeluiden bij FC Den Bosch? (Taalbank) 

 >> Waar komt het woord u vandaan en wanneer gebruiken we het? (Max Vandaag) 
  

 

 

Aanhef 
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/twee-treinen-extra-is-zijn-voldoende/
https://www.taaltelefoon.be/telraam
https://www.taalbank.nl/2019/11/18/kraaiengeluid/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/waar-komt-het-woord-u-vandaan-en-wanneer-gebruiken-we-het/
https://onzetaal.nl/


  

Stel, u schrijft een bericht aan 

Piet Jansen en u vindt een 

aanhef met ‘Geachte’ te formeel. 

Welke vorm is dan het meest 

geschikt om een man aan te 

spreken? 

 

U kunt uw keuze doorgeven  

via de website van Onze Taal. 
  

 

 Naar de website 

  

 

 

  

 

 

  

  
 

 

Winactie: boek over 

ongepast taalgebruik 
 

  

Het boek Rot zelf lekker op van Piet van 

Sterkenburg, emeritus hoogleraar 

lexicologie, is een verzameling van politiek 

incorrecte en explosieve woorden die lang 

niet altijd in naslagwerken beschreven 

zijn. 

 

We mogen vijf exemplaren van dit boek 

weggeven. Wilt u hiervoor in aanmerking 

komen? Mail dan via onderstaande knop 

uw naam en adres aan Raymond Noë van 

Onze Taal. 

 

De drie boeken van Susan Sontag, die u 

twee weken geleden kon winnen, gaan naar 

Corry Berends uit Bergen (L.), Niels Luyten 

uit Lommel en Rita Meijer uit Velden. 
  

 

 Meedoen 

  

 

 

 

 

En ook nog dit 
 

  >> Subtiele verschillen weerspiegelen taalpolitieke opvattingen over het Limburgs. (Neerlandistiek) 

  

>> Hoe kun je iemand verstaan in een drukke kroeg? Linda Drijvers legt het uit. (Universiteit van 

Nederland) 

  

>> In de Hoeksche Waard reed een automobilist rond met een vals rijbewijs. Dat bleek uit een 

tikfout. (Rijnmond) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/beste-heer-of-meneer-jansen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/beste-heer-of-meneer-jansen
https://www.scriptum.nl/boeken/rot-zelf-lekker-op/
mailto:raymond@onzetaal.nl?subject=wedstrijd%20Piet%20van%20Sterkenburg
mailto:raymond@onzetaal.nl?subject=wedstrijd%20Piet%20van%20Sterkenburg
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/de-staat-van-het-limburgs/
https://www.youtube.com/watch?v=SploTogaEKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SploTogaEKU&feature=youtu.be
https://www.rijnmond.nl/nieuws/188617/Automobilist-maakt-tikfout-op-vals-rijbewijs
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/beste-heer-of-meneer-jansen


 

 

  

  
 

 

Laatste kans: 

gesigneerd 
exemplaar van Babel 

 

  

In oktober won Gaston Dorren de Onze 

Taal/ANV-taalboekenprijs met Babel, een 

meeslepend en veelzijdig boek over de 

twintig grootste talen van de wereld.  

 

U kunt via de webwinkel van Onze Taal 

een door Gaston Dorren zelf gesigneerde 

uitvoering van Babel bestellen. Wees er 

snel bij, want er zijn nog maar een 

paar exemplaren beschikbaar!  

 

(De actie geldt zolang de voorraad strekt.) 
  

 

 Bestel 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

elke dag leuk & leerzaam!  

 

 

 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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https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/babel-van-gaston-dorren-krijgt-onze-taal-anv-taalboekenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel
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