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Taaltip: gebruik van het &-teken 
 

  

Het teken & (de ‘ampersand’) komt vooral voor in namen en afkortingen: C&A, Bang & Olufsen, 

P&O, r&b, enz. 

  

In andere gevallen kan beter het gewone woord en gebruikt worden, ook in tamelijk vaste 

combinaties als college van B en W, personeel en organisatie, kort en krachtig. Het gebruik van & 

heeft geen duidelijke toegevoegde waarde en levert nauwelijks ‘winst’ op. 

  

Nog enkele voorbeelden waarin de ampersand wordt gebruikt, staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taal en gender 
 

  

>> Het gebruik van Engelse termen voor lhbtq-kwesties (kwesties die betrekking hebben op 

geaardheid en gender) kan bij migranten in Amerika het idee versterken dat lhbtq iets westers is en 

niet bij de eigen cultuur hoort. (NBC News) 

  

>> Een schema voor het kiezen van een neutraal persoonlijk voornaamwoord. (De taalpassie van 

Milfje) 

  

>> Een wetsvoorstel van het Duitse ministerie van justitie bevat alleen vrouwelijke 

persoonsaanduidingen, maar daar worden ook mannen mee aangeduid. (Der Spiegel) 

  

>> Een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift staat auteurs die een geslachtstransitie hebben 

ondergaan, toe hun naam boven het artikel achteraf nog te wijzigen. (PLOS) 

  

>> Speelde gender een rol bij de interrupties in het debat tussen de Amerikaanse 

vicepresidentskandidaten? (BBC) 
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Van redacteur 

naar redactrice 
 

  

 

Irene de Pous maakte een transitie door 

van redacteur naar redactrice. Hieraan lag 

geen geslachtsverandering ten grondslag, 

maar voortschrijdend inzicht. 

 

In het oktobernummer van Onze Taal, een 

themanummer over taal en gender, neemt 

ze iedereen mee op haar reis. 

 

Haar artikel is nu gratis te lezen op 

de website van Onze Taal. 

  

  
 

 Naar het artikel 

  

 

 

Nederlands leren 
 

  

>> Schrijver Said El Haji over zijn pogingen om Nederlands te onderwijzen aan nieuwkomers. 

(Kunststof) 

  >> ‘Iedereen die een taalfout maakt, moet je een corrigerende tik geven.’ (Linda.nl) 

 >> Dj Tiësto woont in Amerika, maar wil dat zijn dochter Nederlands leert. (RTL Boulevard) 
  

 

 

 

  

.  

  

 
 
(Foto: Bart Versteeg) 
 

 

Taalboekenprijs voor 

Nicoline van der Sijs 
 

  

 

De Taalboekenprijs 2020 is toegekend aan 

taalkundige en etymologe Nicoline van der 

Sijs, voor haar boek 15 eeuwen 

Nederlandse taal. Dit werd afgelopen 

zaterdag bekendgemaakt in het 

radioprogramma De Taalstaat. 

 

Ter gelegenheid van de prijsuitreiking gaf 

Van der Sijs een interview aan Trouw. 

Het juryrapport is online te lezen. 
 

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/vanaf-nu-een-redactrice
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/vanaf-nu-een-redactrice
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/26926-het-gaat-gepaard-met-veel-schaamte-immigranten-die-de-taal-niet-spreken
https://www.linda.nl/nieuws/columns/iedereen-die-een-taalfout-maakt-moet-je-een-corrigerende-tik-geven/
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5188850/tiesto-gaat-dochter-tweetalig-opvoeden
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/66129-2020-10-10-taalboekenprijs-voor-15-eeuwen-nederlandse-taal-van-nicoline-van-der-sijs
https://www.trouw.nl/cultuur-media/nicoline-van-der-sijs-wint-taalboekenprijs-taalverloedering-welnee-verrijking~bfa8d05a/
https://onzetaal.nl/juryrapport-taalboekenprijs-2020/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/vanaf-nu-een-redactrice


 

En verder 
 

  >> Grof taalgebruik rukt op, ook in de politiek. (MO*) 

  >> De Nederlandse premier stuurt bij debatten zijn tegenstanders ‘zo het bos in’. (Nu.nl) 

  >> Het Europees parket zal voortaan alleen nog in het Engels vergaderen. (Libération) 
  

 

  

 

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 voor 19 oktober 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 koninkrijksdelen 

 

 Ja, ik word lid! 

   

  

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

Je kunt tranen met tuiten huilen. Maar 

wat zijn ‘tuiten’ eigenlijk? Dat leggen we 

uit op onze website: 

www.onzetaal.nl/tranenmettuiten 

 

#uitdrukking #woordweetje 
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+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips 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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