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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) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.nytimes.com/2021/04/09/science/science-jargon-caves.html?action=click&module=Science%20%20Technology&pgtype=Homepage
https://radio1.be/schrijven-de-vlaamse-jongeren-tegenwoordig-coolkast-plaats-van-koelkast
https://www.ad.nl/binnenland/kinderen-maken-steeds-meer-engelse-fouten-in-nederlandse-woorden-app-en-vloed-of-coolkast~ab7485c3/
https://www.trouw.nl/achterpagina/is-doorprikken-wel-een-woord~b02b025d/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/de-populairste-voornamen-uit-de-middeleeuwen/
https://www.chicagotribune.com/featured/sns-stacker-baby-names-losing-popularity-20210409-gs4d5546bvaqtbjlm62ewwu4cy-photogallery.html
https://www.itv.com/news/2021-04-11/thandiwe-newton-the-women-who-changed-their-names-back-like-the-hollywood-actress
https://onzetaal.nl/


  

 

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 Sint-

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

 

 
Meer informatie 

   

  

 
  

  

https://neerlandistiek.nl/2021/04/regionale-talen-in-frankrijk-erkend/
https://servicemanagement.nl/schoonmaakmedewerkers-van-asito-aan-de-slag-als-taalambassadeur/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.7573746.1199766248.1618209366-95149609.1618209366
https://servicemanagement.nl/schoonmaakmedewerkers-van-asito-aan-de-slag-als-taalambassadeur/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.7573746.1199766248.1618209366-95149609.1618209366
https://www.lannoo.be/nl/het-dikke-alfabetboek?fbclid=IwAR25FW7svJ9reB5UOFkUVNLrENlopmPQPnozclDCN9OmZMwDEXuDFRFqkUk
https://slate.com/technology/2021/04/corpus-linguistics-algorithmic-bias-judicial-opinions.html
https://techpulse.be/premium/314580/robotjournalistiek-zijn-menselijke-journalisten-nog-nodig/
https://www.unite.ai/ai-systems-might-prefer-human-language-instead-of-numerical-data/
https://innovationorigins.com/nl/hart-wil-naar-een-appstore-voor-nieuwe-zintuigen/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


 

 

 

En verder 
 

  

>> Nieuw: een gratis cursus Jiddisch bij 

Duolingo. (NIW) 

  

>> Volgende week vrijdag: een online 

presentatie van het boek Inleiding 

Nederlandse taalkunde. (Neerlandistiek) 

  
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
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. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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