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Taaltip: ‘De directeur en het bestuur zijn beide / 
beiden verantwoordelijk’ 

 

  

Wij raden beide aan: ‘De directeur en het bestuur zijn beide verantwoordelijk.’ Beter nog is allebei: 

‘De directeur en het bestuur zijn allebei verantwoordelijk.’ 

  

Beiden, met een n, verwijst naar personen: ‘De minister en de staatssecretaris zijn beiden 

verantwoordelijk.’ Bij niet-personen, zoals organisaties, groepen, dieren en dingen, wordt beide 

gebruikt: ‘De provincie en de gemeente zijn beide verantwoordelijk.’ 

  

Als slechts één van de twee delen een persoon is, ligt beide iets meer voor de hand dan beiden, 

maar is allebei een goed alternatief. 

  

Meer uitleg staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Een man probeert een gevangenisstraf te ontlopen door zijn eigen doodscertificaat te maken, 

maar valt door de mand door een spelfout. (CNN) 

  >> De stad Mannheim kan nu echt gaan bouwen aan een Haus der deutschen Sprache. (SWR) 

 >> De debuutroman van een Britse auteur gaat over liefde en woordenboeken. (The Guardian) 
  

 

 Minderheidstalen 
 

  >> Wanneer bestempelt een Antwerpenaar iets als ‘zever in pakskes’? (GvA) 

 >> Nieuw boek: Twents voor beginners. (Tubantia) 
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>> Gezocht voor een Franse film: een acteur die het (Franse) dialect van Frans-Vlaanderen 

spreekt. (La voix du nord) 

  >> De taal Papiaments als minderheidstaal. (Bonaire.nu) 
  

  
 

  
 

  

  
 

 

Tikkie 
 

  

De zoon van Onze Taal-columniste Sylvia 

Witteman heeft het over ‘de tikkie’. De 

tikkie? Hoe moeder ook argumenteert, ze 

krijgt als antwoord alleen schaterlachende 

emoji’s. En het verzoek om de tikkie nu 

eindelijk te betalen. De hele column staat 

nu online op de website van Onze Taal. 
 

 

 

 
Naar de column 

  

 

 

 

 Jargon 
 

  

>> Een nieuw middel in de strijd tegen klimaatscepsis: makkelijkere klimaatwoorden. (Hart van 

Lansingerland) 

 >> De eigen taal van de installatietechniek. (Installatieprofs) 

  >> Start-ups moeten minder jargon gebruiken om het kantoor ‘inclusiever’ te maken. (Sifted) 

  >> Het ergerlijkste jargon van de Australische politiek in 2020. (The Canberra Times) 
  

  

 

Nationale talen 
 

  >> Wat is het beste Noorse woord? (The Local Norway) 

  

>> Meer dan 120 leerlingen uit meer dan 60 landen doen volgende week mee aan de 

Deutscholympiade. (Goethe-Institut) 

 >> De oorspronkelijke betekenis van pétanque: voeten bij elkaar. (The Local France) 
  

 

 

Taalpolitiek 
 

  >> ‘Heeft de huidige generatie politici de moed om de Taalunie in stand te houden?’ (Knack) 

  

>> De Week van de Alfabetisering krijgt een nieuwe naam: de Week van Lezen en Schrijven. 

(Lezen en Schrijven) 

  

>> Dat iedereen het nu over Irma Sluis heeft, laat zien hoe ver we achterlopen, zegt hoogleraar 

gebarentaal. (De Gelderlander) 
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>> Omdat anderstalige patiënten de dokter anders niet begrijpen, mag in Vlaanderen in coronatijd 

een tolk mee op huisbezoek. (HLN) 

  >> Waarom spreken Vlamingen ook Frans, maar Walen zelden Nederlands? (NPO Radio 2) 
  

 

 

Taalbaas 
 

  

Word jij deze zomer net zo soepel met je woorden als Jörgen Gario? Kom je erachter hoe je precies 

een vette serie schrijft? Of leert Stefano Keizers jou de beste grappen maken? De komende weken 

leer je bij jouw taalbazen dé trucjes met taal. Of dat nou voor een podcast, vlog, een verhaal of 

leuke songtekst is. 

 

Het project Taalbaas geeft iedereen tussen de 12 en 18 jaar de kans om deze zomer workshops te 

volgen bij de leukste schrijvers, acteurs, journalisten, spoken-word-artiesten en cabaretiers van 

Nederland. 
  

 

 
Naar de website 

  

 

 

  

 Fries 
 

  >> De trots van de Friezen: hun taal. (NPO Radio 5) 

 >> Friese taalkundigen missen de kans om hun kennis op een jongere generatie over te dragen. 

(Friesch Dagblad) 

  >> De Friese taal laat de Friezen bloeien en beknot hen tegelijkertijd. (Leeuwarder Courant) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Waarom geeft Netflix niet-Engelstalige films en series in het Engels zulke stompzinnige namen? 

(Superguide) 

  >> Alles over de woorden kut en lul. (Doet iets met taal) 

  

>> Nieuw ‘nummer’ van online tijdschrift Over Taal, onder meer over vertalen en vertalingen. 

(Over Taal) 

  >> Schaamte zorgt ervoor dat mensen hun laaggeletterdheid verbergen. (OneWorld) 

  >> Doe mee aan de accentenquiz van de Zomerschool Groot Dictee! (Onze Taal) 

  

>> Wat kunnen we leren over de mens op basis van een gebarentaal van een groep dove mensen 

in het Amazonegebied? (Sapiens) 

  

>> De Tilburgse deskundige David Peeters: houd je hersenen gezond, leer een tweede taal! 

(Brabants Dagblad) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip ‘Er zijn nieuwe gevallen bij 

gekomen’: in deze betekenis schrijf je 

‘bij gekomen’ in twee woorden. Meer 

uitleg en vergelijkbare voorbeelden: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/er-

voorzetsel-werkwoord/. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor 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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