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Taaltip: ‘Zelfs de koning/Koning vierde 
koningsdag/Koningsdag dit jaar thuis’ 

 

  

De beste keuze is ‘Zelfs de koning vierde Koningsdag dit jaar thuis.’ 

 

Het woord koning wordt in principe met een kleine letter geschreven, net als alle andere 

functieaanduidingen. Wie bijzonder respect wil uitdrukken, kan eventueel voor een hoofdletter 

kiezen. Ook in de vaste formulering Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is Koning met een 

hoofdletter goed mogelijk. 

 

Het woord Koningsdag krijgt standaard een hoofdletter, omdat het de benaming van een officiële 

feestdag is. 

 

Meer informatie staat hier en hier op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Persconferenties 
 

  >> De persconferenties van premier Rutte zijn te ingewikkeld voor laaggeletterden. (RTL Nieuws) 

  

>> Rutte zegt anderhalvemetersamenleving verkeerd. En hij mag het niet eens zeggen. (De 

Correspondent) 

 >> In zijn eerste toespraak sinds hij genezen is van corona, gebruikt Boris Johnson interessante 

metaforen. (The Guardian) 

 >> De Veiligheidsraad trok in België de aandacht met een onbegrijpelijke powerpoint. (HLN) 

 >> Dove Amerikanen dringen aan op gebarentaaltolken bij persconferenties in het Witte Huis. 

(CNN) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/koning-willem-alexander/
https://onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5100711/persconferentie-rutte-moeilijk-laaggeletterden-stichting-lezen-schrijven
https://decorrespondent.nl/11185/anderhalvemetersamenleving-rutte-spreekt-het-verkeerd-uit-en-is-de-verkeerde-om-het-uit-te-spreken/888681805-8e42c3c2
https://decorrespondent.nl/11185/anderhalvemetersamenleving-rutte-spreekt-het-verkeerd-uit-en-is-de-verkeerde-om-het-uit-te-spreken/888681805-8e42c3c2
https://www.theguardian.com/politics/2020/apr/27/muggers-and-invisible-enemies-how-boris-johnsons-metaphors-reveals-his-thinking
https://www.hln.be/bizar/het-leukste-van-het-web/-hou-je-powerpoint-simpel-maar-zo-had-de-veiligheidsraad-het-niet-begrepen-de-leukste-mopjes~a2e2785f/
https://edition.cnn.com/2020/04/23/politics/white-house-interpreter-coronavirus-briefings-trnd/index.html
https://onzetaal.nl/
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Schatten van het 

Nederlands 
 

  

De historisch taalkundige Peter-Alexander 

Kerkhof lanceerde deze week een eigen 

website met vooral aandacht voor het 

oudste Nederlands: Schatten van het 

Nederlands, met nu al vier artikelen over 

onder andere de meertaligheid van de 

elfde-eeuwse gravin Othilhilda en de taal 

van zeventiende-eeuwse Brabantse 

bandieten. Kerkhof plaatst overigens ook 

regelmatig interessante weetjes op 

Twitter. 
  

  
 

 

 Wetenschap 
 

  

>> De Italiaanse taaljournalist Giuseppe Antonelli over de etymologie van vacanza (vakantie, 

verlof). (Stanze) 

 >> Ja, speciaal op het kind gerichte spraak is belangrijk voor de taalontwikkeling? (Nemo) 

  

>> We kunnen voorspellen hoe het Nederlands over twintig, dertig jaar zal klinken, beweren 

wetenschappers. (De Groene) 
  

  

 

Coronaliedjes 
 

  >> Mooie column van Ludo Permentier over een mooi lied in het West-Vlaams. (De Standaard) 

 >> Dat lied zelf (een cover van een bekend Frans chanson). (YouTube) 

  

>> Ook in het Frans is er een corona-cover, maar dan van een lied van Jacques Brel. (De 

Standaard) 
  

  

https://www.onzetaal.nl/willikumo
https://www.onzetaal.nl/willikumo
https://twitter.com/Oldfrankishphil
https://twitter.com/Oldfrankishphil
https://www.youtube.com/watch?v=99QqgWkVvac&feature=youtu.be
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/babypraat-schaadt-taalontwikkeling-niet-integendeel-zelfs/
https://www.groene.nl/artikel/een-ietsje-pietsje-anders
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200426_04935305?articlehash=279EAB457B9B600F9363BCDB2223BFBB72A1776B6138759B06A1AAB543DEBFDDB06D3F00C6652B6CB822DD07B891C41FE326AB2A7241D45EEDF25002C3660FCD
https://www.youtube.com/watch?v=E8t0fnpTZX0
https://m.standaard.be/cnt/dmf20200426_04935108
https://m.standaard.be/cnt/dmf20200426_04935108
https://www.onzetaal.nl/willikumo


  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Voor wie na al het beeldbellen en thuiswerken ook 

even lekker met een tijdschrift op de bank wil zitten: 

als lid van het Genootschap Onze Taal krijgt u tien 

keer per jaar het blad Onze Taal thuisgestuurd. 

Ook krijgt u korting op uitgaven van Onze Taal. En 

natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen. 

 

Actie 

Als u vóór 22 mei lid wordt (*), krijgt u 15 procent 

korting op de lidmaatschapsprijs. De korting geldt 

voor jaar-, halfjaar- en studentlidmaatschappen, en 

ook als u iemand een lidmaatschap cadeau geeft! 

 

(*) Het eerste nummer wordt rond 5 juni verstuurd. Zie 

voor de voorwaarden de informatie in onze webwinkel. 

 

 
Meer informatie 

   

  

 
  

  

 

Verwantschapsaanduidingen 
 

  

Hoe noemt u uw ouders, uw grootouders en andere verwanten? Waar in Nederland zegt men 

bijvoorbeeld precies bomma of hama? Dat vraagt de Groningse taalkundige Siemon Reker zich af. U 

kunt hem helpen door een formulier in te vullen op zijn website. 
  

 

 
Naar het formulier 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Waar komt de spreuk ‘Keep calm and carry on’ vandaan? (De Standaard) 

  >> Speciale mondmaskers die het mogelijk maken om te liplezen. (VRT) 

  

>> Microsoft Word keurt voortaan (in het Engels) twee spaties op rij af: ‘het einde van een 

tijdperk’. (The Verge) 

  >> Voor alles wat je ziet in het verkeer bestaan prachtige termen. (Nu.nl) 

  >> Als paarden en honden samen spelen, kopiëren ze elkaars mimiek. (Horses.nl) 
  

 

? Taalvraag? 
 

 
Onze Taal-lezer Merel Voorbach maakte dit mooie 
boektitel-verhaal in tijden van besmetting. 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
http://siemonreker.nl/2020/04/16/help-mee-verwantschapsaanduidingen-te-verzamelen-zoals-vader-moeder-grootouders/
http://siemonreker.nl/2020/04/16/help-mee-verwantschapsaanduidingen-te-verzamelen-zoals-vader-moeder-grootouders/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200423_04932866?articlehash=2D62138099B3910ABDC45CDC1D19C12A119142C299C65CBC2590535A2418A2E466C7FBB5847162553786E72AD5A541647FCFCB503A907D72B0469D000D8A4877
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/23/speciale-mondmaskers-voor-leerlingen-die-liplezen/
https://www.theverge.com/2020/4/24/21234170/microsoft-word-two-spaces-period-error-correction-great-space-debate?fbclid=IwAR2hm1oXV8w83aRQDEzesTgPdsTHtRHVeGT3CGEX0w5zyEyCJ0-jkxSvqMc
https://www.nu.nl/wetenschap/6047109/wegwoorden-voor-alles-wat-je-ziet-in-het-verkeer-bestaan-prachtige-termen.html
https://www.horses.nl/overig-nieuws/paarden-en-honden-kopieren-elkaars-gezichtsuitdrukking-blijkt-uit-studie/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

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: 

altijd 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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