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Taaltip: eruit gebonjourd / er uitgebonjourd
De uitdrukking iemand eruit bonjouren betekent ‘iemand buiten de deur zetten’, ‘iemand eruit
gooien’. Het werkwoord in deze uitdrukking is bonjouren en niet uitbonjouren. Uit wordt dus niet
aan bonjouren vast geschreven, maar aan er: ‘Ze zijn eruit gebonjourd.’
Als uit niet direct naast er staat, kan het er natuurlijk niet aan vast geschreven worden. Het staat
dan los in de zin: ‘Ze zijn er onlangs uit gebonjourd.’
Er is vaak twijfel over het aan elkaar schrijven van een werkwoord, een voorzetsel (zoals uit) en
een woord als er. Gelukkig is er de lange lijst voorbeelden (met uitleg) op de website van Onze
Taal.

Meer taaladvies

Onderzoek
>> Wetenschappelijke artikelen vol jargon worden ook door specialisten minder graag gelezen.
(New York Times)
>> Steeds meer – Vlaamse én Nederlandse – jongeren schrijven koelkast als coolkast. (Radio 1,
AD)
>> Is dóórprikken wel een woord? (Trouw)

Namen
>> Wat waren de populairste Nederlandse namen in de Middeleeuwen? (Neerlandistiek)
>> Amerikaanse babynamen die op hun retour zijn. (Chicago Tribune)
>> Actrice Thandiwe Newton wil niet langer Thandie Newton heten. Zo gaan meer mensen terug
naar hun oorspronkelijke naam. (ITV)

Nieuws
>> Een nieuwe Franse wet biedt mogelijkheden voor het Frans-Vlaams. (Neerlandistiek)
>> Schoonmaakmedewerkers uit Almelo gaan aan de slag als ‘taalambassadeur’. (Service
Management)
>> Verschenen: een kinderboek over het alfabet! (Lannoo)

Computers en taal
>> Kan de computer de rechter helpen begrijpen wat woorden in officiële stukken betekenen?
(Slate)
>> Zijn menselijke journalisten nog nodig? (TechPulse)
>> (Ook) kunstmatige intelligentie geeft de voorkeur aan menselijke taal boven nullen en enen.
(Unite.AI)
>> Eindhovense studenten werken aan een mouw waarmee je iedere taal moet kunnen begrijpen.
(Innovation Origins)

Lid worden van Onze Taal:
nu € 7,50 korting!
Als lid van Onze Taal krijgt u 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 SintEustatius. Overige landen: geen € 67,50 maar € 60,–.

Meer informatie

En verder
>> Nieuw: een gratis cursus Jiddisch bij
Duolingo. (NIW)
>> Volgende week vrijdag: een online
presentatie van het boek Inleiding
Nederlandse taalkunde. (Neerlandistiek)
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Facebook om verrast te
worden met taalhumor!

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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