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Taaltip: komma voor en 
 

  

Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord en nooit een komma mag staan, maar dat 

klopt niet. Een komma voor en is inderdaad lang niet altijd nodig, maar soms is het beter om er wél 

een te schrijven. In zinnen als deze is zo’n komma wenselijk: 

• Het wordt bewolkt, vooral in het westen, en er is kans op een bui. 

• Ik hoorde dat hier is ingebroken, en dat op klaarlichte dag! 

Hier ligt een pauze voor en (of beter gezegd: na westen en na ingebroken). De komma geeft dat 

rustpunt weer. 

  

Meer uitleg en voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Meer taalvragen 
 

  >> Hoe spreek je de naam van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar uit? (Forvo) 

  >> Waar komt het woord ‘quarantaine’ vandaan? (Libelle) 

 >> ‘The Dutch’, wie zijn dat eigenlijk? (Historiek) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Veel alfabetten dreigen te verdwijnen. (BBC) 

 >> Vragen over de reikwijdte van de woorden ‘Fratelli tutti’ in de titel van een nieuwe pauselijke 

encycliek. (National Catholic Reporter) 

  >> Is het voor een verdachte voordelig of nadelig om te zwijgen tijdens een rechtszaak? (Tubantia) 
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Taalboekenprijs 

 

  

Er zijn zes boeken genomineerd voor de 

Taalboekenprijs 2020, uitgeschreven door 

Onze Taal, het Algemeen-Nederlands 

Verbond en Trouw. 

 

Op de website van Onze Taal worden de 

genomineerde boeken een voor een aan u 

voorgesteld, met een bespreking en een 

aanbeveling. Op 10 oktober wordt de 

winnaar bekendgemaakt. 

 

Vandaag de tweede kandidaat: 

Cruijffiaans van Rob Siekmann – “een 

grondige en waarschijnlijk definitieve 

inventarisatie en analyse van (bijna) alles 

wat Cruijff ooit in interviews gezegd 

heeft”, aldus de nominatiejury. 
 

 

 

 
Meer over Cruijffiaans 

  

 

 

 

  

 

Lid worden van Onze 
Taal: nu met boekje 

  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt 

u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op evenementen en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u nu lid wordt (€ 46,– *), krijgt u bovendien 

‘Waar komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een 

luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van 

alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt, 

cocktail en op je hurken. 

 

Meer informatie is te vinden in de 

webwinkel van Onze Taal. 

 

 

* prijs van een jaarabonnement voor Nederland, 

België, Suriname en Caribische gebiedsdelen 

 

 
Ja, ik word lid! 
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 Brieven 
 

  >> Er staan veel meer brieven van mannen dan van vrouwen in de krant. (de Volkskrant) 

 >> Taalalgoritmes gaan op zoek: wie is de ware auteur van de liefdesbrieven tussen Héloïse en 
Abélard? (VRT Taal) 

  

>> Laaggeletterde mensen in de negentiende eeuw vonden tóch manieren om een brief te 
schrijven in een gepaste taal, ook al was dat aartsmoeilijk. (Eos Wetenschap) 

  

 

En verder 
 

  

>> “Er is een opvallend tekort aan gedichten over neuzen in de Nederlandstalige poëzie.” 

(Neerlandistiek) 

  >> Podcast over de oudste tekst geschreven in het Twents: ‘Et öldste twentsk?’ (Wearldspråke) 

  >> De papegaaien in Puerto Rico begrijpen elkaar niet meer. (St Kitts & Nevis Observer) 

  

 

  

 

Advertentie 

Taalboeken van 
Onze Taal 

  

  

Behalve via taaladviezen en het tijdschrift 
verspreidt Onze Taal ook op andere 
manieren taalkennis en taalplezier – onder 

meer met boeken. 
 
Al jaren een bestseller: de Taalkalender, 
een scheurkalender met elke dag leuke en 
verrassende taalweetjes, samengesteld en 
geschreven door specialisten. Dé kalender 

voor taalliefhebbers! 
 
Nieuw in ons assortiment: Waarom een 
zeemeermin geen zeemeerman heet: 
toegankelijk geschreven tekstjes over de 
ongewone herkomst van doodgewone 
woorden. Met vrolijke en fantasievolle 

illustraties. 

Terug van weggeweest en vernieuwd: 
(Meer dan) 5000 venijnige 
dicteewoorden. Hét naslagwerk om u 
voor te bereiden op het Groot Dictee. 
 
In onze webwinkel vindt u meer informatie 
over deze uitgaven. 

  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 
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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 

  

 

 

Je kunt tranen met tuiten huilen. Maar 

wat zijn ‘tuiten’ eigenlijk? Dat leggen we 

uit op onze website: 

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

met-tuiten-huilen/ 

#uitdrukking 

#woordweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 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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