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Taaltip: benijdde / beneed 
 

  

De verleden tijd van benijden is benijdde. Bijvoorbeeld: ‘Ik benijdde hem niet om zijn vervelende 

situatie.’ Benijden heeft dus een zwakke vervoeging: benijden – benijdde – benijd. 

 

Dat je soms de vorm beneed tegenkomt, is niet zo vreemd. Veel vergelijkbare werkwoorden met 

een ij worden wel sterk vervoegd, met ee in de verleden tijd. Het is bijvoorbeeld (be)lijden – 

(be)leed, snijden – sneed en rijden – reed. Het werkwoord benijden wijkt af van dit patroon, net als 

bijvoorbeeld bevrijden en (in)wijden. 

 

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> De overheid moet een campagne starten om meer scholieren ertoe te bewegen een talenstudie 

te kiezen, vindt het Vlaams Talenplatform. (De Standaard) 

  

>> ‘Er is tot op mijn niveau nooit geen enkel, geen enkel, geen enkel teken daarover geweest’, zei 

de Vlaamse premier Jambon onlangs. Nooit geen? (De Standaard) 

 >> Vanmiddag, om kwart voor vijf, discussieert het Nederlandse parlement over de mogelijke 

erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. (Doof) 

 >> De tv-journaals Tagesschau en heute-Nachrichten zijn uitgeroepen tot de ‘Sprachpanscher’ 

(taalknoeiers) van 2020 vanwege hun gebruik van het Engels. (LifePR) 
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Hoe we dieren lokken 

of juist wegjagen 
 

  

 

Ook dieren lokken en wegjagen doen we 

met taal – of in ieder geval met klanken 

die uit onze mond komen. Wat zijn dat 

voor klanken? En wat vertellen ze ons 

over taal? Vergezochte vragen? 

 

Taalkundigen kunnen er heel interessante 

dingen over zeggen, blijkt uit een artikel 

van Erica Renckens in het nieuwe nummer 

van Onze Taal. Waarom zouden 

bijvoorbeeld lokroepen voor kippen zo 

vaak herhalingen bevatten? 

 

 

Het artikel staat nu gratis online op 

de website van Onze Taal. 
 

 

  
 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> Het beteugelen van het Mongoolse taalonderwijs leidde tot grote protesten in China. (The New 

York Times) 

 >> Vandaag gaan alle scholen in Oekraïne over op onderwijs in het Oekraïens – Russischtalig 

onderwijs is niet langer toegestaan. (TASS) 

  >> Catalanen proberen het Catalaans erkend te krijgen als officiële taal van de EU. (France 3) 
  

  

 

Vertalen 
 

  

>> In de Franse vertaling van Agatha Christie zal geen sprake meer zijn van nègres. (De 

Standaard) 

  

>> In de bekroonde Engelse vertaling van De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld zijn 

sommige Nederlandse woorden onvertaald gebleven. (de Volkskrant) 

 >> De verhalen van Pippi Langkous verschijnen in het Fries. (Omrop Fryslân) 
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Groot Dicté der Nederlandsche Taal 
 

  

Op 16 september aanstaande houdt het Instituut voor de Nederlandse Taal het Groot Dicté der 

Nederlandsche Taal. Hoe goed is uw kennis van de spelling van 1863? U kunt ter plekke in Gent 

meedoen of een en ander volgen via een livestream; meer informatie staat hier. 

 

Op de website Neerlandistiek kunt u oefenen.  
  

  

 

En verder 
 

  

>> Ook het Engels kent natuurlijk verzamelwoorden: a gaggle of geese of an exaltation of larks. 

Wie bepaalt wat de juiste verzamelwoorden zijn? (BBC) 

  

>> Hoe krijgen we jongeren weer aan het lezen? Niet met leesplicht of leesplezier, maar met 

leeskracht. (Neerlandistiek)  
  

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met grammaticaboekje!  

  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u tien 

keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook krijgt u 

korting op bijeenkomsten en uitgaven van Onze Taal. 

En natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 21 september lid wordt (*) via onze 

webwinkel, krijgt u het boek ‘Grammatica’ 

cadeau. Deze praktische gids behandelt 150 

grammaticale begrippen, met duidelijke voorbeelden 

van het gebruik ervan. Nuttig voor leerlingen die zinnen 

moeten ontleden, maar ook voor wie zelf zijn kennis wil 

opfrissen. 

 

(*) Geldt voor een doorlopend abonnement. Zie voor de 

voorwaarden de informatie in onze webwinkel.  

 

 
Meer informatie 
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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 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag 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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