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Taaltip: GGD’s / GGD’en
Zowel GGD’s als GGD’en is juist.
Dat is wel enigszins uitzonderlijk. De meeste afkortingen hebben alleen een meervoud op een s:
bv’s, cao’s, azc’s. Dat de uitgeschreven vorm niet op een s eindigt – besloten vennootschappen,
asielzoekerscentra – is daarbij niet van belang. Alleen als de afkorting zelf op een s eindigt, zoals bij
obs en cms, eindigt het meervoud op -en: obs’en, cms’en. Zie voor meer uitleg en voorbeelden de
website van Onze Taal.
GGD’s ligt dus het meest voor de hand. Maar GGD-organisaties gebruiken zelf al jaren consequent
GGD’en. Dit meervoud is ook buiten de GGD-wereld inmiddels zo ingeburgerd dat het al enige tijd in
de naslagwerken staat, naast het oudere GGD’s.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Stichting Taalverdediging keert zich tegen de plannen van de Fryske Nasjonale Partij om het
Fries, Engels en Papiaments in het ‘Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden’ op te nemen.
(Omrop Fryslân)
>> Leerlingen van de Europese School Frankfurt winnen vertaalwedstrijd Louise Glück van
lerarenvereniging Levende Talen Nederlands. (Leraren Nederlands)
>> Streektaalorganisatie Huus van de Taol publiceert een overzicht van de werkwoordspelling in
alle zeven varianten van het Drents. (Dagblad van het Noorden)

Taalvragen
>> Waar komen Jantje van Leiden, nieuwsgierig Aagje en andere lanterfanters vandaan?
(Scientias)

>> Is het een goede ontwikkeling dat een nieuwe, ‘correcte’ taal iedere vorm van discriminatie en
uitsluiting vermijdt? (360 Magazine)
>> Hoe krijg ik mijn zelfbedachte woord in het woordenboek? (KIJK)
>> Buitenlandse voetballers Nederlands leren? In de les is Mister Leon de baas. (BD)

Taalwetenschap
>> Sharon Unsworth, docent meertaligheid: ‘Het klinkt tegenstrijdig, maar hoe sterker de thuistaal
is, hoe makkelijker het gaat met het leren van Nederlands.’ (Nu.nl)
>> Floris Roelofsen, taalwetenschapper: ‘Gebarentaal is juist belangrijk voor ouders met dove
kinderen.’ (NPO Radio 1)

Taalopinies
>> Babs Gons, spokenwordartiest, schrijver en docent: ‘Taal is het mooist als iedereen en alles er
welkom in is.’ (Het Parool)
>> Christiaan Weijts, schrijver: ‘Volgens George Orwell school er gevaar in verhullende taal, maar
in onze tijd schuilt het gevaar juist in schijnbaar helder taalgebruik.’ (De Groene Amsterdammer)
>> Marten van der Meulen: ‘Tien redenen waarom de taal van Couperus zo interessant is.’ (De
Taalpassie van Milfje)

Advertentie

Alles begint met A gesigneerd exemplaar!
Het boek Alles begint met A van Diedrik van
der Wal is een levendige rondreis door het
alfabet.
In het boek staan 27 letterportretten van alle
afzonderlijke letters van het alfabet: hun
geschiedenissen en eigenaardigheden, hun
vormen en klanken en hun aanwezigheid in
het leven van alledag.
Letters maken deel uit van de grote familie die
alfabet heet, maar hier gaat het nu eens niet
om dit geheel. Alles begint met A biedt ruim
baan aan de bouwstenen zelf.
In de webwinkel van Onze Taal zijn nu
gesigneerde exemplaren van het boek te
koop! Bestel snel, want op is op.
320 pagina’s, € 39,90

Bestel het boek in de webwinkel
van Onze Taal

Naamsveranderingen
>> Rutte denkt er niet aan zijn naam te veranderen. (Punt)
>> Wetenschappers proberen de wetenschappelijke naam van de zoete aardappel te behouden.
(Landbouwleven)
>> Een Britse man drinkt zich op kerstavond een stuk in de kraag terwijl hij een concertvideo van
zijn favoriete zangeres bekijkt. Enkele dagen later komt hij tot de vaststelling dat hij toen zijn naam
heeft laten veranderen in … Celine Dion. (Metro)

Stoomcursus taalkunde
Bent u in het nieuwe jaar toe aan een stoomcursus taalkunde? Op het Engelstalige YouTube-kanaal
Crash Course zijn al 14 van de 16 beloofde afleveringen gepubliceerd in de reeks ‘Linguistics’.
(Crash Course)

Naar de cursus
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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.
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