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Taaltip: normaliter (klemtoon) 
 

  

De klemtoon in normaliter ligt op ma: ‘nor-má-li-ter’. In de praktijk komt de klemtoon op li ook vrij 

veel voor. Die beklemtoning geldt niet als algemeen geaccepteerde, verzorgde uitspraak. 

 

Het onbeklemtoonde achtervoegsel -iter, dat uit het Latijn afkomstig is, komt voor in sommige 

Nederlandse bijwoorden. Enkele andere voorbeelden zijn ideáliter en globáliter. 

  

Meer uitleg is te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Brexit en taal 
 

  

>> Zal het Nederlands minder Engelse woorden importeren nu het Verenigd Koninkrijk niet meer 

bij de EU hoort? (Trouw) 

  >> Brexit heeft zijn hoofdletter verdiend. (Doetietsmettaal) 

  >> Door de Brexit zou de strijd voor de Ierse taal weleens kunnen verharden. (Foreign Policy) 

  

>> De Britse politie doet onderzoek naar posters die zeggen dat andere talen dan het Engels niet 

getolereerd zullen worden. (Yahoo!) 

  >> Kan het Engels een officiële taal van de EU blijven? (Le Figaro) 

  

>> De Oostenrijkse partij FPÖ wil graag dat het Duits nu de belangrijkste taal van Europa wordt. 

(OE24) 

  >> Wil de Britse premier Boris Johnson af van de term Brexit? (Bloomberg) 
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Op middelbare scholen wordt te weinig aandacht besteed aan de vele intrigerende kanten van taal. 

Jongeren komen vaak niet te weten dat taal ook iets is om je over te verbazen, of om te 

onderzoeken. 

 

Daaraan wil de website Taal onderzoek je zo een einde maken. De site biedt middelbare scholieren 

voorbeelden van hoe ze op school zelf onderzoekjes kunnen doen op het gebied van taal. 
  

 

 Naar de website 
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Weet je wel wat 

‘wel’ allemaal wel 
kan betekenen? 

 

  

‘Ik wil de afwas wel doen.’ 

‘Hij belt wel vaak.’ 

‘Het eten was wel lekker.’ 

 

Dat kleine woordje wel heeft wel erg veel 

betekenissen. Voor moedertaalsprekers 

soms al lastig, voor NT2’ers helemaal!  

In Onze Taal van januari houdt Irene de 

Pous de vele gebruiksmogelijkheden van 

wel tegen het licht. Dit artikel is online te 

lezen via de website van Onze Taal. 

 

De volledige inhoudsopgave vindt u hier. 

U kunt het nummer daar ook bestellen.  

 

Elke maand zo’n prachtig tijdschrift in de 

bus? Word dan lid van Onze Taal! Kijk in 

de webwinkel voor de mogelijkheden.  
 

 

 

 Naar de website 

  

 

 

 

 

Fries 
 

  

>> Dat Doutzen Kroes zo authentiek is, komt doordat ze ook thuis in Amsterdam-Zuid nog Fries 

praat. (de Volkskrant) 

  >> De leerstoel Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen blijft behouden. (Friesch Dagblad) 

 >> Hoogleraren Fries: het Rijk moet verantwoordelijkheid nemen voor het Fries. (Leeuwarder 

Courant) 
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>> Kunnen tablets en andere beeldschermen jongeren helpen ‘leeskilometers’ te maken? (NEMO 

Kennislink) 

 >> Lees voor, ook aan oudere kinderen. Het helpt! (Reformatorisch Dagblad) 

  

>> Veurlezen over vremde baisten kan kinderen helpen wat Gronings te leren. (Dagblad van het 

Noorden) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Nederlanders zijn heus aardig, maar moet Vlaamse kinderen via de tv nu echt ‘harig Hollands’ 

worden bijgebracht? (VRT) 

  

>> Een op de vijf taalleerkrachten in het Vlaamse onderwijs heeft geen specifiek taaldiploma. En 

dat worden er meer. (HLN) 

  

>> Het moet gemakkelijker worden voor Nederlandse incestslachtoffers om hun achternaam te 

wijzigen. (NOS) 

  

>> (Onder anderen) de ‘erudiete gentleman’ en boekhistoricus Ludo Simons krijgt de Visser-

Neerlandiaprijs. (ANV) 

  >> Waarom praten mensen zo hard als ze telefoneren? (De Standaard) 

  >> Stem op jouw favoriete ’taalvoutje’ uit 2019. (Taalvoutjes) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

 

Het is vandaag Nationale 

Frikandellendag in Nederland! 

Op de website van Onze Taal lees je 

meer over frikandel en frikadel: 

www.onzetaal.nl/frikandel. 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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