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Taaltip: een ieder / eenieder 
 

  

Eenieder in de betekenis ‘iedereen’ wordt als één woord geschreven. Bijvoorbeeld: ‘We rekenen op 

de medewerking van eenieder’, ‘Eenieder wordt geacht de wet te kennen.’ Er komen geen accenten 

op de ee. 

 

Eenieder is een wat plechtig alternatief voor iedereen; soms wordt het ook wel schertsend gebruikt. 

 

Nog enkele voorbeeldzinnen staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Onze taal wordt ‘blauw’. (Trouw) 

  >> De winnaars van ‘Write Now!’ zijn bekend. (Write Now!) 

 >> Aan het Oudnederlands in elfde-eeuws Rotterdam moeten je oren even wennen. (Neerlandistiek 

en Rijnmond) 
  

 

 Jargon 
 

  >> Het woord snooker was militair jargon voor ‘groentje’. (Sporza) 

 >> De Jargonbrigade heeft twee prijzen in het leven geroepen. (NPO Radio 1) 

  >> In Groot-Brittannië is ‘ramping up’ aan een steile klim bezig. (The Guardian) 
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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 Onze Taal krijgt u tien keer per jaar het 

blad Onze Taal thuisgestuurd. 

Ook krijgt u korting op onze andere publicaties. 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 

   

 

  

 

Lichaamstaal 
 

  >> Driedelig zonnepak: de trikini. (Taaltelefoon) 

  >> Door goed te articuleren vermijd je dat je stem oud klinkt. (Vice) 

  >> De ontwerper Subhelic schrijft een alfabet met eigen lichaamsdelen. (Linda) 
  

 

 

Letters en tekens 
 

  

>> In de Nederlandse spelling zit een slimmigheidje dat geen enkele andere taal heeft. (Gaston 

Dorren) 

  

>> Monotype, de eigenaar van enkele van ’s werelds bekendste lettertypes, neemt zijn Duitse 

concurrent URW over. (De Tijd) 

  

>> Een generatie jonge Engelstalige spellingfanaten is ontredderd, want voor het eerst sinds de 

Tweede Wereldoorlog gaat de wedstrijd ‘Spelling Bee’ niet door. (Vice) 
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Knipoog 
 

  

19 nieuwe spreekwoorden waar we over 

100 jaar niet meer van snappen hoe ze 

zijn ontstaan. (De Speld) 
 

 

© De Speld 

 

Geen Taalpost op donderdag 21 mei 
 

  

Aanstaande donderdag (21 mei) verschijnt Taalpost niet vanwege Hemelvaartsdag. 

 

De eerstvolgende aflevering ontvangt u op dinsdag 26 mei. 

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Ludo Permentier wijdt zijn column in Onze Taal deze 
maand aan uitdrukkingen met kot, naar aanleiding 
van de uitspraak “Blijf in uw kot”. 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk en 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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