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Taaltip: eigenares / eigenaresse 
 

  

Een vrouwelijke eigenaar kun je ook een eigenares of een eigenaresse noemen. 

 

De achtervoegsels -es en -esse bestaan allebei al eeuwen. In ouder Nederlands kwamen ook andere 

woorden met -esse voor, zoals gijzelaresse en meesteresse. De meeste daarvan zijn verouderd. 

  

Meer voorbeelden – en ook net iets andere gevallen, zoals bibliothecaresse – staan op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> In Groningen krijgt een verloskundige een taart met de tekst “Sorry voor het sorry zeggen”, 

omdat een vrouw tijdens de bevalling te vaak ‘sorry’ zei. (RTL Nieuws) 

  >> In Brussel weigert een ambtenaar ‘Hannes’ als naam voor een baby. (Bruzz) 

  >> In Australië hebben ze de grootste moeite met de spelling van het woord ‘diarrhoea’. (Noosa) 

  >> In Tennessee onderwijst een school ‘levend Latijn’. (video – Alexius Cosanus) 
  

 

 

Taalvragen 
 

  >> In een toontaal een liedje zingen, hoe doe je dat? (Kijk) 

  >> Bestaat er een Nederlands woord voor ‘long covid’? (De Taalstaat) 

 >> Unilever stopt met het woordje ‘normaal’, maar waarom toch? (BNR) 

 >> Mag je God tutoyeren? (Trouw) 
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https://www.bnr.nl/podcast/film-reclame/10436087/waarom-unilever-stopt-met-het-woord-normaal
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/mag-je-god-tutoyeren-en-wordt-pasen-het-feest-van-de-vluchteling~ba7db5b7/
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Over Taal 
 

  

Het online tijdschrift Over Taal heeft nieuwe artikelen gepubliceerd over onder meer taaldiversiteit 

in kindertelevisie, de (on)leesbaarheid van juridische documenten in Vlaanderen, en kledingtermen 

vroeger en nu. (Over Taal) 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  

>> Dankzij corona is er een heropleving van het Dorisch, de Schotse taal die gesproken wordt in 

het noordoosten van Schotland. (BBC) 

  

>> Als je in het Gronings schrijft, wat zijn dan de verschillen met Nederlands? Willem Tjebbe 

Oostenbrink licht het toe. (Meander) 

  

>> Vijftig jaar geleden overleed schrijver Simon Vestdijk. Zijn werklust wordt gehonoreerd met een 

gelegenheidswerkwoordenboekje. (INT) 

  

>> Naamvalsvormen verdwijnen uit het Nederlands, maar er komen ook nieuwe bij: ‘Yo, 

rectorman!’ (Neerlandistiek) 
  

 

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met € 7,50 korting!  

  

Als lid van Onze Taal krijgt u het tien keer per jaar 

Onze Taal thuisgestuurd – hét tijdschrift voor 

taalliefhebbers. Ook krijgt u korting op andere 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 19 april lid wordt, krijgt u € 7,50 korting 

op de prijs van een jaarlidmaatschap. U betaalt dan 

geen € 47,50 maar € 40,– (*). 

 

Meer informatie is te vinden in de webwinkel van 

Onze Taal.  

 

 

(*) Prijs voor Nederland, België, Suriname, Aruba, 

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten en Sint-

Eustatius. Overige landen: geen € 67,50 maar € 60,–. 

 

 
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 

  

 

 

#taaltip 

Nieuw op onze website: ‘Dat moet 

gezegd’ is een correcte variant van ‘Dat 

moet gezegd worden.’ De korte 

formulering is min of meer een vaste 

uitdrukking, net als ‘Dat dient gezegd’. 

Uitleg: www.onzetaal.nl/moetgezegd 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 

 

  

 

 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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