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Taaltip: kiezen tussen koffie en/of thee 
 

 

‘Je kunt kiezen tussen koffie en thee’ is juist. ‘Of’ past hier minder goed. 

  
Na ‘kiezen tussen’ volgt standaard iets meervoudigs: ‘kiezen tussen twee kwaden’, ‘kiezen tussen 
drie mooie jurken’. Dat meervoud kan ook een opsomming met ‘en’ zijn: ‘kiezen tussen een boete 
en een taakstraf’, ‘kiezen tussen de rode, de blauwe en de zwarte jurk’. 
  
Het woord ‘of’ kan wel gebruikt worden na bijvoorbeeld ‘kiezen’ of ‘kiezen voor’: ‘Je kunt koffie of 
thee kiezen’, ‘Kies je voor de rode, de blauwe of de zwarte jurk?’ 

  

Meer informatie is te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Petitie tegen het verbod op het begrip ‘vegaburger’. (Proveg) 

  >> Ondertitelen voor teletekst is lastig: “David Attenborough wordt ‘David als een bureau’.” (AD) 

 >> Luisterfouten maken en spreekwoorden verhaspelen: ‘Als pietje bij paaltje komt’. (De Lage 

Landen) 

 >> Onderzoek: mensen met een laag zelfbeeld gebruiken meer jargon. (ScienceDirect) 

 >> Het woord ‘circus’ wordt misbruikt als synoniem voor onordentelijkheden en chaos. (Circusweb) 
  

 

 Studeren en taal 
 

  >> Studententaal van nu zit vol afko’s. (Het Parool) 

 >> Nog maar 200 eerstejaars voor studie Nederlands in Nederland. (Ad Valvas) 

  >> Klassieke talen blijven waardevol in ons onderwijs. (VRT NWS) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/kiezen-tussen-a-en-of-b/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://proveg.com/nl/vegaburgerverbod/?fbclid=IwAR0uUk-GgDT2M91Mx27TvkMT2CRwPKDySok9pIymzZrHTue-hkrhMfTTfpQ
https://www.ad.nl/show/ondertitelen-voor-888-is-moeilijker-dan-je-denkt-david-attenborough-wordt-david-als-een-bureau~a95ddad7/
https://www.de-lage-landen.com/article/als-pietje-bij-paaltje-komt
https://www.de-lage-landen.com/article/als-pietje-bij-paaltje-komt
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749597820303666?via%3Dihub
https://circusweb.nl/misbruik-van-het-woord-circus/
https://www.parool.nl/ps/quabo-spebi-boka-studententaal-barst-van-de-afko-s~beb62f40
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/nog-maar-200-eerstejaars-voor-studie-nederlands
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/05/klassieke-talen-blijven-waardevol-in-ons-onderwijs/
https://onzetaal.nl/


  
 

  

 

Oktobernummer  

Onze Taal 
 

  

Het oktobernummer van Onze Taal is 

vrijwel helemaal gewijd aan het thema ‘taal 

en gender’. 

 

Aan bod komen onder meer: passende 

functienamen, genderkwesties in een 

bijbelvertaling, een genderneutraal 

voornaamwoord in Zweden, de 

verwarrende betekenissen van gender, 

woorden voor transgender personen, 

stemveranderingen bij mensen die een 

transitie ondergaan – en er is ook aandacht 

voor bijvoorbeeld het geslacht als 

grammaticaal begrip: ‘altijd weer gedoe 

over de (m/v) en het’.  

 

En voor liefhebbers van Van Kooten en De 

Bie: ook drs. Kipping doet een kleine duit 

in het genderzakje.  
 
 

 

 Naar de inhoudsopgave 

  

 

 

 

 Drie Nederlandstalige podcasts (over taal) 
 

  >> Nieuw: Waar komt pindakaas vandaan? (Instituut voor de Nederlandse taal) 

 >> Nieuw: De lettercast, met Frank van Pamelen en Wim Daniëls. (Buzzsprout) 

  >> Nieuwste aflevering van Woordwaarde door Maria Punch. (BNR) 
  

  
 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 2020: 
zesde kandidaat 

 

  

Er zijn zes boeken genomineerd voor de 
Taalboekenprijs 2020, uitgeschreven door Onze 

Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en 
Trouw. Op 10 oktober wordt de winnaar 
bekendgemaakt. 
 
Op de website van Onze Taal ;zijn de 

genomineerde boeken de afgelopen weken een 
voor een voorgesteld, met een bespreking en 
een aanbeveling.  
 
Vandaag de zesde en laatste kandidaat: Wat je 
zegt, gaat vanzelf (ondertitel: 67 opgewekte 
taalverhalen) van de onlangs overleden 

taalkundige en wetenschapsjournalist Liesbeth 
Koenen. Een bundel met “korte maar krachtige 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/oktober-2020
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/oktober-2020
https://onzetaal.nl/taaladvies/kiezen-tussen-a-en-of-b/
https://ivdnt.org/podcast
https://feeds.buzzsprout.com/1384804.rss
https://www.bnr.nl/podcast/woordwaarde/10422469/14-emotie-komt-van-rechts-en-heeft-voorrang
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/oktober-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf


 

columns over de taal om ons heen”, aldus de 

nominatiejury. 
  

 

 

Meer over 

Wat je zegt, gaat vanzelf 

  

 

 

 

 Week van het Nederlands 
 

  >> De Spellingcrack: wedstrijd met vijftien vragen over allerlei spellingthema’s. (Team Taaladvies) 

 >> Online opwarmer van De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden, dictee voor 

buitengewone en gewone spellers. (VRT Radio 1) 

  

>> Deze week presenteert Onze Taal in samenwerking met De Buren en de Taalunie elke dag een 

‘taaluitdaging’. (Twitter, Instagram, Facebook en Week van het Nederlands) 

  

>> In de Week van het Nederlands kan iedereen een gratis proefnummer van Onze Taal 

aanvragen. (Onze Taal) 

  >> Alle komende activiteiten in de Week van het Nederlands. (Week van het Nederlands) 
  

  

 

Winnaars 
 

  

>> Tessa van Rooijen wint de Nieuwe Types Afstudeerprijs voor beste afstudeerproject van een 

Nederlandstalige schrijfopleiding. (Nieuwe Types) 

  

>> Het interactieve lab ‘Swipe voor literatuur’ van Roel Willems en Niels ’t Hooft heeft dit weekend 

de Onze Taal@DRONGO-prijs gewonnen. Over het lab is op de website van DRONGO Talenfestival 

meer te lezen. Wie wil meedoen aan een interessant leesexperiment van Willems en ’t Hooft, kan 

dat doen na (gratis!) registratie.  

  

>> In Taalpost 2230 mochten we één exemplaar weggeven van Schoem of De voarende 

Zoltkamper, de eerste Groningstalige roman van Ingeborg Nienhuis. En de winnaar is … Silvia 

Osinga. Proficiat! 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

‘Uitsluitend bestemmingsverkeer’: wát 

sluit je dan uit? Die vraag van een 

luisteraar behandelde een van de 

taaladviseurs van Onze Taal vorig 

weekend in De Taalstaat (NPO Radio 1). 

U kunt het item beluisteren via 

https://www.nporadio1.nl/de-

taalstaat/onderwerpen/65381-2020-09-

26-het-taalloket-uitsluitend. 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-wat-je-zegt-gaat-vanzelf
https://teamtaaladvies.app.do/de-spellingcrack-wedstrijd
https://radio1.be/bent-u-een-schrijfwijze-dicteetijger-spelkonijn
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://weekvanhetnederlands.org/portfolio/zoek-de-taalkunstenaar-in-jezelf/
http://www.onzetaal.nl/proefnummer
https://weekvanhetnederlands.org/activiteiten/
https://www.nieuwetypes.nl/tessa-van-rooijen-wint-nieuwe-types-afstudeerprijs/#more-2721
https://www.drongotalenfestival.nl/programmaonderdelen/sessie/df398063/
https://www.drongotalenfestival.nl/aanmelden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/65381-2020-09-26-het-taalloket-uitsluitend
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/65381-2020-09-26-het-taalloket-uitsluitend
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/65381-2020-09-26-het-taalloket-uitsluitend
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/65381-2020-09-26-het-taalloket-uitsluitend


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalnieuws, taaltips 

en taalkronkels 
 

  

 

 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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