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Taaltip: er( )achter( )gekomen 

In zinnen als ‘Hoe ben je erachter gekomen?’ worden er en achter aan elkaar 

geschreven; gekomen is een los woord. 

 

Hoe zit dat? In bijvoorbeeld achter de oplossing komen of achter de waarheid 

komen is het woord achter een voorzetsel. Dat achter vormt samen met dat 

wat erna komt (de oplossing, de waarheid) een zinsdeel. Een zinsdeel dat met 

een voorzetsel begint, kun je meestal vervangen door het woord er met 

datzelfde voorzetsel erachter: ‘(Ik zit) onder de boom’ is te vervangen door ‘(Ik 

zit) eronder’, ‘(Hij geniet) van het weer’ door ‘(Hij geniet) ervan’, en zo ook 

‘(Hoe ben je) achter de oplossing/waarheid (gekomen)?’ door ‘(Hoe ben je) 

erachter (gekomen)?’ Zo’n combinatie van er en een voorzetsel wordt dan aan 

elkaar geschreven. 

 

Een combinatie als erachter kan overigens wel worden gescheiden door 

woorden die ertussen staan: ‘Hoe ben je er nou eigenlijk precies achter 

gekomen?’ 

 

Meer uitleg en voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 Kazachstan wil in 2025 overgeschakeld zijn van het cyrillische alfabet 

op het Latijnse alfabet. (NOS) 

 Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende 

ervaringen en verschillende talen. Denken ze dan ook verschillend? En 

https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://nos.nl/artikel/2200041-kazachen-gooien-het-cyrillische-alfabet-overboord.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


als taal invloed heeft op denken, hoe ver reikt die invloed dan? De 

Taalcanon maakte er een filmpje over. (Taalcanon) 

 De gezaghebbende Académie française luidt de alarmklok: 

genderneutrale taal toepassen zou dodelijk zijn voor het Frans. Toch is 

de mening van de Académie française niet regelgevend, want niemand 

is verplicht die te respecteren. (Académie française, France 24 en Le 

Monde) 

 

  

  

  

Woorden 

 In het onderzoek rond de Bende van Nijvel dook in België een 

onverwacht woord op: magneetvisser. (Taaltelefoon) 

 Een Vlaamse meisjesbende noemt zich de ze(h)bi’s. De naam komt uit 

het Maghrebijns-Arabisch en kan tot het ‘kapot Nederlands’ gerekend 

worden. (Taalbank) 

 Hoe noem je iemand die de hele dag naar bouwwerkzaamheden staat te 

kijken? Dat is een hekker. (de Tielenaar) 

 

  

  

  

Agenda 

In Gelderland is een op de tien inwoners in de leeftijdscategorie 16 tot 65 jaar 

laaggeletterd. Morgen vindt in Arnhem een werkconferentie plaats over de 

vraag ‘Hoe bereiken we meer laaggeletterden in Gelderland?’ (Provincie 

Gelderland) 

 

  

  

  En verder 

https://youtu.be/lg-TA4BpbYU
http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive
http://www.france24.com/fr/20171028-ecriture-inclusive-word-mise-jour-academie-francaise-polemique-francoise-nyssen-dyslexie
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/27/ecriture-inclusive-non-l-academie-francaise-ne-decide-pas-seule-du-bon-usage-de-la-langue_5206995_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/27/ecriture-inclusive-non-l-academie-francaise-ne-decide-pas-seule-du-bon-usage-de-la-langue_5206995_4355770.html
https://www.taaltelefoon.be/magneetvisser
https://www.taalbank.nl/2017/10/26/zehbi/
http://detielenaar.nl/kunst-cultuur/zinder-beschreven-als-levende-geschiedenis
https://www.gelderland.nl/Laaggeletterdheid
https://www.gelderland.nl/Laaggeletterdheid


 Schrik niet: Onze Taal heeft voor u een griezel-abc samengesteld. 

(Onze Taal) 

 Taal komt geregeld aan bod op de satirische website De Speld, die tien 

jaar bestaat. Bijvoorbeeld in ‘Anglicismen an sich steeds meer bon ton’, 

de eerste tekst in een bloemlezing van de tien beste stukken van tien 

jaar De Speld. (de Volkskrant) 

 Spanning in Neerpelt en Overpelt: wat wordt de naam van de nieuwe 

fusiegemeente? (Het Belang van Limburg) 

 Het veelbesproken gebarentaalcafé in Amsterdam is open. Onze 

verslaggever ter plaatse ging er een muntthee drinken. (Onze Taal) 

 

  

  

 

   

  

Trainingskalender Onze Taal 

Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  
 

   

  

 

NOV. 

09 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik 

van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort 

centraal. 

Bekijk het filmpje over deze training.  

 
  

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/griezel-abc
https://www.volkskrant.nl/opinie/bloemlezing-van-prille-eerste-tien-jaar-van-de-speld~a4525992/
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171030_03161638/zaterdag-kennen-we-de-naam-van-fusiegemeente-overpelt-en-neerpelt
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/gebarentaalcafe-opent-deuren-in-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-donderdag-9-november-2017
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaal.nl/taaltrainingen


  

 

NOV. 

18 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

 

NOV. 

28 
 

Complete training spelling 

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan 

elkaar of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine 

letters, werkwoordspelling, enzovoort. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

 

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen.  

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25. 
  

  

   

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

 Facebook 

 

 Twitter 

 

 LinkedIn 

 

 Google+ 

 

 Doorsturen 
 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
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https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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65 jaar taalplezier met Donald Duck 

Afgelopen woensdag bestond de Nederlandse versie van Donald Duck 65 jaar. 

Onze Taal deed mee aan de viering door een overzicht te geven van het soort 

taalplezier dat het “vrolijke weekblad” de lezers al die tijd biedt: van 

persoonsnamen als Guus Geeuwis en Piet Mondrizwaan via plaatsnamen als 

Verweggistan en Eendhoven tot productnamen als eiPhone en KwekBerry. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Spelling 

 Griet Op de Beeck verklaart dat ‘gij hadt’ in haar nieuwe boek geen 

spelfout is. (De Standaard) 

 Maar haar spelling weerspiegelt niet de feitelijke taal in Vlaanderen. 

(Neerlandistiek) 

 Populair onder de Chinese jeugd: Engelstalige spellingwedstrijden. 

(Sixth Tone) 

 

  

  

  

Fries 

 Ook het Oudfries werd al beïnvloed door het Nederlands. (Friesch 

Dagblad) 

 Een Friese gedeputeerde wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/65-jaar-taalplezier-met-donald-duck
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171025_03151829
http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/gij-hadt-een-t-of-geen-t/
http://www.sixthtone.com/news/1001060/chinese-kids-swarm-to-english-spelling-bees
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=73559
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=73559
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


Friese taal als mensenrecht. (Leeuwarder Courant) 

 Het Boekenweekgeschenk verschijnt volgend jaar voor het eerst ook in 

het Fries. (Leeuwarder Courant) 

 

  

  

  

En verder 

 Slechts 40 procent van de leerlingen in het beroepsonderwijs in 

Vlaanderen haalt de eindtermen taal en rekenen. (De Morgen) 

 Wetenschappers doen onderzoek naar de zinsbouw in Germaanse talen. 

U kunt meedoen (voor het Nederlands) en maakt dan kans op een 

waardebon. (Institut für Deutsche Sprache) 

 Het neologisme van de week: robothuid. (IvdNT) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Organiseert u een dictee?  

  

 

Wilt u voor uw collega’s, vrienden of familie 

een dictee organiseren en bent u op zoek naar 

een vermakelijke en uitdagende tekst? 

Daarvoor kunt u bij de Taaladviesdienst van 

Onze Taal terecht. 

We bieden enkele dictees als kant-en-

klaarpakket aan, elk met een eigen thema en 

moeilijkheidsgraad. 

Een dicteepakket kost € 95,- (inclusief btw) en 

bestaat uit: 

 de dicteetekst 

 een uitleg bij de lastigste woorden 

 een toepasselijk cadeautje voor de winnaar: het boek 5000 venijnige 

http://www.lc.nl/friesland/Onderzoek-naar-Friese-taal-als-mensenrecht-22601087.html
http://www.lc.nl/cultuur/Boekenweekgeschenk-voor-het-eerst-in-het-Fries-22599734.html
https://www.demorgen.be/binnenland/slechts-40-procent-beroepsleerlingen-haalt-eindtermen-taal-en-rekenen-bf8310ba
http://www.juttahartmann.de/nl
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1478-robothuid
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/dictee


 

dicteewoorden 

Elke deelnemer (max. 20) krijgt bovendien: 

 een exemplaar van het tijdschrift Onze Taal 

 een Onze Taal-pen 

 een Onze Taal-schrijfblok 

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

 Facebook 

 

 Twitter 

 

 LinkedIn 

 

 Google+ 

 

 Doorsturen 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/dictee
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: kabinet Rutte III / kabinet-Rutte III / 
kabinet-Rutte-III 

Kabinet-Rutte III is de juiste aanduiding van het kabinet dat deze week 

beëdigd wordt. 

 

Het streepje tussen het woord kabinet en de naam Rutte geeft aan dat Mark 

Rutte – als regeringsleider – de naamgever van het kabinet is. Vergelijkbare 

combinaties met een persoonsnaam zijn regering-Merkel, commissie-De Wit 

en tijdperk-Obama. 

 

Voor de ‘volgnummers’ bij kabinetten en bijvoorbeeld vorsten en pausen 

worden gewoonlijk Romeinse cijfers gebruikt. Er staat een spatie tussen de 

persoonsnaam en het cijfer, dat staat voor ‘de/het zoveelste in een reeks’: 

kabinet-Balkenende IV, koning Willem III, paus Benedictus XVI. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Vragen, vragen 

 Hoe goed is uw kennis van de Vlaamse dialecten? (De Standaard) 

 Hoe spel je in het Engels de afkorting van usual? (Merriam-Webster) 

 Kennen jongeren geen spreekwoorden en gezegden meer? 

(Neerlandistiek) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.standaard.be/taaltest2017
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/ill-have-the-usual
http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/nu-komt-de-aap-naar-de-berg/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Lichaam en taal 

 Hoelang iemand erover doet om geschreven woorden te 

herkennen, voorspelt mogelijk of iemand alzheimer heeft. (Mijn 

gezondheidsgids) 

 Annemieke Bastiaans wint de Branco van Dantzig-prijs voor logopedie. 

(NVLF) 

 Met een glaasje op spreek je vreemde talen beter, volgens een 

onderzoek. Herkenbaar? (EditieNL) 

 

  

  

  

En verder 

 Duitsers begroeten elkaar helemaal niet zoals Nederlandse leerboeken 

dat beweren. (Duitslandnieuws) 

 Van 8 tot en met 12 november vindt in Nijmegen het InScience-festival 

plaats, waar wetenschappers films bespreken. Daar is op 11 november 

onder andere de Nederlandse versie van Pygmalion te zien.  

 De naamswijziging van ministeries kost miljoenen. (NH Nieuws) 

 Laaggeletterdheid is het centrale thema van het Rotary LetterFestival, 

op 29 oktober in Rotterdam. (LetterFestival) 

 

  

  

  

Advertentie 

Wilt u een leuke avond uit?  

https://www.mijngezondheidsgids.nl/verwerkingsduur-woorden-mogelijk-alzheimer-voorspellen/
https://www.mijngezondheidsgids.nl/verwerkingsduur-woorden-mogelijk-alzheimer-voorspellen/
https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/over-de-nvlf/branco-van-dantzigprijs
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/drink-jezelf-een-talenknobbel
http://www.duitslandnieuws.nl/blog/2017/10/22/naaaaaa/
https://www.insciencefestival.nl/program/pygmalion/
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/213940/Naamswijziging-ministeries-kost-miljoenen
https://oscarenp.wixsite.com/letterfestival
http://www.meidenvanlos.nl/


 

  

 

 

Fotograaf: Eva Broekema 

Dankzij drie programma’s bomvol muzikaliteit, 

messcherpe teksten en hilariteit behoren de meiden 

van LOS inmiddels tot de vaste waardes van 

cabaretland. De vier hooggehakte dames zijn nu 

rond de dertig, dus er moeten belangrijke keuzes 

worden gemaakt in hun voorstelling ‘VAST’. Maar 

vastigheid is voor LOS natuurlijk droom en 

nachtmerrie tegelijk. Femke, Charlotte, Kim en 

Dookje rollen weer van de ene in de andere 

komische en herkenbare situatie. 

  

Wilt u een leuke avond uit? Dan bent u bij de meiden van LOS aan het juiste 

adres.  

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

 Facebook 
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 LinkedIn 

 

 Google+ 
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http://www.meidenvanlos.nl/
http://www.meidenvanlos.nl/
http://www.meidenvanlos.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
http://www.meidenvanlos.nl/
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De tafel van taal zoekt kandidaten 

De Nederlandse televisiequiz De tafel van taal zoekt voor zijn derde seizoen 

taalkenners en -liefhebbers die het in teams van twee tegen elkaar opnemen. 

De quiz wordt in het voorjaar – vijf weken lang – dagelijks uitgezonden op 

NPO 2. Aanmelden kan vóór 6 november 2017. 

 

Lees meer 

 

  

  

  

Weetjes 

 Martin Slagter, oprichter van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, 

vindt dat je in zijn vakgebied de bijbetekenissen en ‘kleuren’ van 

woorden alleen in je moedertaal helemaal kunt begrijpen. 

(Taalunie:Bericht) 

 Imams die uit het buitenland naar België komen, zullen daar een 

opleiding moeten volgen om Nederlands of Frans te leren spreken. (Het 

Nieuwsblad) 

 Een Rotterdams bedrijfje ontwikkelt Travis the Translator, een 

apparaatje dat in een handomdraai gesproken tekst vertaalt door 

verschillende online vertaalmachines te combineren. (Sprout) 

 

  

  

https://www.ntr.nl/De-Tafel-van-Taal/201/tekst/De-Tafel-van-Taal-zoekt-kandidaten/317
https://www.ntr.nl/De-Tafel-van-Taal/201/tekst/De-Tafel-van-Taal-zoekt-kandidaten/317
http://taaluniebericht.org/artikel/onderwijs/alleen-je-eigen-taal-begrijp-je-alle-bijbetekenissen
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171019_03140848
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171019_03140848
https://www.sprout.nl/artikel/hoe-travis-translator-google-wil-verslaan
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Als mensen een nieuwe taal leren, maken ze veel meer gebruik van hun 

rechterhersenhelft dan werd aangenomen. (Onze Taal) 

 Een korte enquête vraagt naar uw mening over het nut en de noodzaak 

van een goede beheersing van de Franse taal. (Radboud Universiteit) 

 Tweetalige Franse astrofysici blijken meer emoticons te gebruiken dan 

hun eentalige Amerikaanse collega’s.(Language Magazine) 

 

  

  

  

En verder 

 Radiopresentator Frits Spits leidt op zaterdag 4 november het eerste 

NPO Radio 1 Nationale Taaldebat. (NPO Radio 1) 

 Het Taalmuseum in Leiden houdt op 29 oktober een themadag over 

China, met onder meer minicolleges over de Chinese taal en het 

Chinese schrift. Ook is er een workshop Chinese kalligrafie. 

(Taalmuseum en BplusC) 

 De Limburgse muziekgroep Rowwen Hèze heeft voor een 

tentoonstelling een dialectlied geschreven over de Limburgse identiteit: 

DNAVL. (RTL Nieuws en Rowwen Hèze)  

 

  

  

  

Advertentie 

Vlaamderlands  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/rechterhersenhelft-belangrijker-dan-gedacht-bij-leren-van-vreemde-taal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCdv14GNCZbJoapn93iaEylw9nZnCHFi25WsmihA8bop2z_Q/viewform
https://www.languagemagazine.com/2017/10/study-reveals-bilinguals-use-emoticons-find-consensus/
https://www.nporadio1.nl/homepage/6243-hete-hangijzers-in-het-nederlands-taalgebruik
http://www.taalmuseumleiden.nl/china
https://www.bplusc.nl/agenda/agenda.html?eventId=van-klank-tot-karakter-taal-en-schrift-in-china---taalmuseum-leiden
https://www.rtlnieuws.nl/boulevard/entertainment/rowwen-heze-zingt-over-limburgse-identiteit
http://rowwenheze.nl/nieuw-lied-dnavl/
http://schrf.be/pief


 

  

 

Hebben het Vlaams en het Hollands een 

latrelatie of vormen zij een nieuw 

samengesteld gezin? 

Geef uw vooroordelen even vrijaf en laat u 

inspireren. Want niet het definitieve antwoord, 

wel stof tot nadenken vindt u in dit e-boek. 

Vijftien ervaringsdeskundigen uit de Lage 

Landen geven u hun visie op de haat-

liefdeverhouding tussen Nederlanders en 

Vlamingen. Leuk en leerrijk! 

Gratis e-boek en andere goodies op 

http://schrf.be/pief. 

Download het e-boek gratis  

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
http://schrf.be/pief
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Taaltip: een/één van de warmste 
oktoberdagen 

‘Gisteren was het een van de warmste oktoberdagen sinds lange tijd’ is juist. 

Er zijn geen accenten nodig op het woord een. 

 

Als er geen verwarring kan ontstaan over de uitspraak, zoals bij de vaste 

combinatie een van de …, wordt een bij voorkeur zonder accenten geschreven. 

Nog enkele voorbeelden: 

 Een van de toeschouwers begon spontaan te applaudisseren. 

 Over deze kwestie is al het een en ander gezegd. 

 De een houdt van de herfst, de ander meer van de lente. 

De schrijfwijze één wordt gebruikt als het telwoord één bedoeld is (‘het 

precieze aantal één, niet twee of meer’) én als er anders uitspraakverwarring 

denkbaar is. 

 Er komt nog één warme dag aan. 

 Eén zwaluw maakt nog geen zomer. 

 Helaas kunnen ze samen niet goed door één deur. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  Weetjes 

https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Verpleegkundigen van het ziekenhuis in Deventer gebruiken taal als 

pijnverzachter. (Nursing) 

 De meeste taalergernissen zijn niets meer dan mensenergernissen. 

(Onze Taal) 

 Er is een nieuwe leesmethode voor kinderen die moeite hebben met 

leren lezen. (De Standaard) 

 Door een ingreep van de Vlaamse Regering kan het woord 

erfenissprong aan populariteit winnen. (Taaltelefoon) 

 

  

  

  

Gebarentaal 

 In Amsterdam opent donderdag de Sign Language Coffee Bar zijn 

deuren. Dat is een café waar alleen dove barista’s werken. Een 

bestelling plaatsen doe je in gebarentaal. (Het Parool en Metro) 

 Op de website van de koffiebar kun je dat bestellen al wat oefenen. 

(Sign Language Coffee Bar) 

 Het eerste muurgedicht in de Nederlandse Gebarentaal hangt in Leiden. 

(Sleutelstad) 

 

  

  

  

Agenda 

Van 17 tot en met 19 januari 2018 is Groningen de gaststad voor de 

driejaarlijkse VIOT-conferentie. Het thema ‘duurzame taalbeheersing’ staat 

centraal in negentig lezingen en zeven symposia: wat is in theorievorming, 

onderzoek en toepassingen op het terrein van de taalbeheersing en de 

communicatiekunde van blijvende waarde? (VIOT) 

 

  

  

https://www.nursing.nl/verpleegkundigen-deventer-gebruiken-taal-als-medicijn/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ergernissen-spuien-bij-de-middag-van-de-irritante-taal
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171015_03133955?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.taaltelefoon.be/erfenissprong
https://www.parool.nl/stadsgids/bij-de-sign-language-coffee-bar-bestel-je-in-gebarentaal~a4521845
https://www.metronieuws.nl/nieuws/amsterdam/2017/10/amsterdam-krijgt-eerste-koffiebar-met-gebarentaal
https://www.signlanguagecoffeebar.nl/
http://sleutelstad.nl/2017/10/15/leidse-wereldprimeur-muurgedicht-gebarentaal/
http://www.viot2018.org/index.html


  

En verder 

 Column van Japke-d. Bouma: waarom praten jullie zo raar, in het 

‘sociaal domein’? (Divosa (pdf)) 

 In bepaalde rechtszaken kunnen emoji-experts een rol spelen. (National 

Law Review) 

 Apple ontwikkelt een eigen vertaaldienst die moet kunnen concurreren 

met Google Translate en Microsoft Translator. (One More Thing) 

 Het taalonderzoek ‘Stimmen fan Fryslân’ van de Noorse onderzoekster 

Nanna Haug Hilton is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 

van 2017. (Omrop Fryslân) 

 

  

  

  

Advertentie 

Taal in het Paradijs  

 

  

 

Lezing Peter-Arno Coppen 

 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan 

leiden tot beter begrip of juist verwarring 

veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en 

structureren we de wereld om ons heen. Door 

middel van taal proberen wij ons met elkaar te 

verstaan. In de miniserie ‘Taal in het Paradijs’ 

bespreken drie taalwetenschappers taal op 

verschillende niveaus: structuur, brein en 

communicatie. 

 

Op zondag 29 oktober houdt hoogleraar Peter-Arno Coppen de eerste lezing 

in de serie (van 11.00 tot 13.00 uur in Paradiso Amsterdam). In zijn lezing zal 

Coppen het verschijnsel taal inleiden vanuit verschillende perspectieven, 

vertrekkend vanuit de herkenbare schoolgrammatica. 

Lees meer en bestel kaarten 

 

 

 

 

  

  

https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-201708-waarom-praten-jullie-zo-raar-in-het-sociaal-domein.pdf
https://www.natlawreview.com/article/what-can-emoji-expert-do-you
https://www.natlawreview.com/article/what-can-emoji-expert-do-you
https://www.onemorething.nl/2017/10/apple-translator-vertaaldienst-op-komst/
http://www.omropfryslan.nl/nieuws/764069-televisieprogramma-nomineert-fries-taalonderzoek-voor-prijs
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2


  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) Marc van Oostendorp (Leiden). 
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Het regeerakkoord in woorden 

De Nederlandse taalkundige Siemon Reker verzamelde op zijn – ook voor de 

rest lezenswaardige – blog bijzondere woorden uit het regeerakkoord van 

2017: 

 

agro-nutriketen, basisgereedheid, Beroeps-Begeleidende-Leerweg-plaatsen, 

cascadebekostiging, challenge-regeling, deconstitutionalisering, 

detentiefasering, diplomasupplement, doorlooptijden, doorsneesystematiek, 

eendagstoets, fietsinfrastructuur, flexibiliseringsagenda, focuslanden, 

FoodValley, fusie-effectrapportage, gebouw-gebonden financiering, 

generatiepactregelingen, geslachtsincidentie, gevaarzetting, 

groepsescape/drempel, grondslagversmallend, handhavingsmoratorium, 

hechtingsproblematiek, hervestigingsquotum, intensieflandgebruik, internet-

of-things-apparaten, inzetgereedheid, lage-inkomensvoordeel, 

landenallocatie, landzijdige ontsluiting, leefstijlinterventies, levensbegeleiders, 

macrobeheersingsinstrument, midden-huurwoningen, migratiecriminaliteit, 

mobiliteitsalliantie, natuurcompenserende maatregelen, non-refoulement, 

noodhulpcluster, onderwaterdrainage, onderwijszorgconsulenten, openbare-

orde-criterium, ouderparticipatiecrèches, pre-competitieve fase, 

premiedifferentiatieperiode, regelluwe scholen, restembryo’s, 

restverdiencapaciteit, ruilvoet-mee- of tegenvallers, schokbestendigheid van 

de Defensie-materieelbegroting, schrapsessies, selectiviteitsbeleid, 

soortengrenzen, stripping-maatregel, tariefopstapje, thuisnabij onderwijs, 

trap-op-trap-af systematiek, verantwoordelijkheidsverdelingen, vervolgzorg, 

warmterecht, werkhervatter, winstdrainage, wraakporno, zelfverzonnen eiland, 

zusterautoriteiten. 

 

  

  

  

  Streektaal 

http://siemonreker.nl/2017/10/10/regelluw-thuisnabij-en-landzijdige-ontsluiting/
http://siemonreker.nl/2017/10/10/regelluw-thuisnabij-en-landzijdige-ontsluiting/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Vijf redenen waarom dialect spreken gaaf is. (Reden 1: ‘We’re all in this 

together.’) (Glamour) 

 Doe mee aan een spel over de verschillende accenten binnen 

Nederland. Kunt u ze op de kaart terugplaatsen? (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

Woorden 

 Wat is het verschil tussen sterrenkijker en telescoop? (Neerlandistiek) 

 Neologisme van de week: staatswiet. (INT) 

 Nóg een opvallend woord deze week: bouwschouwer. (Taalbank) 

 

  

  

  

Opinie 

 ‘In de zomer muziek, in het najaar de taal. Noteert u het maar in uw 

agenda.’ (Trouw) 

 Nijmeegse psychologiestudenten willen onderwijs in het Nederlands: 

‘Wij voelen ons op deze manier voorgelogen.’ (Gelderlander) 

 

  

  

  

En verder 

 De Volkskrant geeft een handige tip om te onthouden wanneer je een 

komma moet plaatsen. (de Volkskrant) 

 In kinderboeken wordt steeds minder grove taal gebruikt. Dat meldt de 

Bond tegen vloeken. (Reformatorisch Dagblad) 

 Op zondag 29 oktober houdt hoogleraar Peter-Arno Coppen de eerste 

Paradiso-lezing in de serie ‘Taal in het Paradijs’: wat leer je eigenlijk op 

https://www.glamour.nl/fun/feel-good/artikel/5-redenen-waarom-het-spreken-van-een-dialect-gaaf-met-een-zachte-g-is
http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/herken-je-het-accent/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/sterrenkijker-telescoop/
http://inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://www.taalbank.nl/2017/10/09/bouwschouwer/
https://www.trouw.nl/cultuur/feesten-rond-de-taal~a793e723/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/studenten-willen-geen-les-meer-in-steenkolen-engels-van-docenten~a5a997b1/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-uitstekend-ezelsbruggetje-om-te-weten-wanneer-je-een-komma-gebruikt~a4521242/
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/steeds-minder-grove-taal-in-kinderboeken-1.1434888


school; zijn al die regels met betrekking tot syntaxis, interpunctie, 

woordvolgorde en overige grammatica nodig? Toegangskaarten zijn 

online te koop. (Verstegen & Stigter) 

 

  

  

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

Download onze brochure voor meer informatie. 
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  

 
   

  

 

OKT. 

31 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op zaterdag 18 november in 

Amsterdam.   

 
  

  

  

NOV. 

09 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik 

http://www.verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2
http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/4221/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/training-opfristraining-taalregels-dinsdag-31-oktober-2017
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-donderdag-9-november-2017
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/training-opfristraining-taalregels-dinsdag-31-oktober-2017


 

van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort 

centraal. 

Bekijk het filmpje over deze training.  

 
  

  

  

 

NOV. 

28 
 

Complete training spelling 

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of 

los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, 

werkwoordspelling, enzovoort. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

 

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen.  

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25. 
  

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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Taaltip: compromis(sen) 

Zowel ‘Er zijn compromissen gesloten’ als ‘Er zijn compromis gesloten’ is een 

juiste zin. Het woord compromis kan op twee manieren worden uitgesproken 

en heeft twee meervoudsvormen. 

 

Compromis komt uit het Frans en wordt nog vaak op zijn Frans uitgesproken: 

als ‘kom-proo-mie’. Daarnaast bestaat de vernederlandste uitspraak ‘kom-

proo-mis’. Bij de Franse uitspraak past de onveranderde meervoudsvorm 

compromis, die doorgaans met een slot-s wordt uitgesproken (‘kom-proo-

mies’). Bij de vernederlandste uitspraak past de meervoudsvorm 

compromissen. Die vorm komt in geschreven taal vaak duidelijker over dan het 

meervoud compromis – zeker in een zin als ‘Er zijn compromis/compromissen 

gesloten.’ 

 

Er bestaan ook twee verkleinvormen van compromis: compromistje 

(uitgesproken als ‘kom-proo-mie-tje’) en compromisje (uitgesproken als 

‘kom-proo-mis-je’). 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Streektalen 

 Nederlandstalige inwoners van Friesland nemen ongemerkt Friese 

manieren van spreken over. Ook als ze zelf geen Fries spreken. 

(Leeuwarder Courant) 

 Op 7 november organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken een 

streektalensymposium. (ministerie) 

 Het Friese dorp het Bildt gaat op in een grotere gemeente. Hoe wordt 

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.lc.nl/friesland/Nederlander-neemt-ongemerkt-Friese-manier-van-spreken-over-22561197.html?utm_content=buffer33855&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.streektalensymposium2017.nl/340349
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


de eigen (niet-Friese) taal dan nog beschermd? (Leeuwarder Courant) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 We zijn minder gevoelig voor emoties die in een vreemde taal worden 

uitgedrukt. Dat kun je zien aan onze ogen. (Max Planck Instituut) 

 Op 29 november is er in Rotterdam een avond over Engels in het 

(hoger) onderwijs. (ScienceGuide) 

 Kinderen die met twee talen opgroeien, hebben minder cognitief 

voordeel dan gedacht, zo werd onlangs bekend. Een interview met 

onderzoekster Evelyn Bosma. (Kennislink) 

 

  

  

  

En verder 

 De Vlaamse schrijver Jeroen Olyslaegers krijgt de Tzum-prijs voor de 

mooiste literaire zin van het jaar. (Trouw) 

 De Einighausense CDA-politicus Jos Schlössels is een offensief gestart 

tegen het in zijn ogen overmatig gebruik van ‘duur’ Engels vakjargon 

en ‘3.0-terminologie’ in gemeentelijke nota’s en raadsdebatten in 

Sittard-Geleen. (De Limburger) 

 Als u zaterdag niet naar De Taalstaat kon luisteren omdat u binnen zat 

bij het congres van Onze Taal, kunt u de aflevering (die van elders in 

het gebouw werd uitgezonden) toch nog terughoren. (NPO Radio 1) 

 Op het Onze Taal-congres ontving Frits Spits de Visser-Neerlandiaprijs 

en kreeg scheidend Onze Taal-directeur Peter Smulders een koninklijke 

onderscheiding. Op de website van Onze Taal staat een fotoverslag van 

de hele congresdag. (Onze Taal) 

 

  

  

http://www.lc.nl/friesland/Hoe-wordt-het-Bildts-beschermd-in-een-grotere-gemeente-22561562.html
http://www.mpi.nl/news/our-eyes-reveal-less-susceptibility-to-emotions-when-reading-in-a-foreign-language
http://scienceguide.nl/201710/eerste-sprekers-taalsymposium-bekend.aspx
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-voordelig-is-tweetaligheid/
https://www.trouw.nl/cultuur/mooiste-zin-van-het-jaar-gaat-over-pilaarbijters-en-en-lijkbidders~a331f7c4
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20171008_00048603/actie-tegen-dure-woorden-in-stadhuis-sittard-geleen?utm_content=bufferc3781&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat?utm_content=buffer7e9e4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/fotoverslag-congres-onze-taal-2017


  

Aanbod van Onze Taal 

Nieuw: ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 

 

  

 

Heeft poedelnaakt iets met een hond te maken? Waarom 

noemen we een praatziek persoon een kletsmajoor? 

Waar zit je op als je op je hurken zit? 

Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets 

opeens afvraagt. Voor zulke momenten is er dit boekje, 

dat Onze Taal heeft gemaakt in samenwerking met het 

Instituut voor de Nederlandse Taal. Het stelt vragen bij 

alledaagse en ogenschijnlijk vanzelfsprekende woorden, 

en het geeft de antwoorden: vaak verrassend en altijd 

boeiend. 

 

Prijs: € 12,99.   

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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Schrijf een nieuwe tekst voor het Wilhelmus 

De opiniekrant Argus houdt een Wilhelmuswedstrijd. Het doel is op de 

bestaande melodie een nieuwe tekst voor het volkslied te schrijven. 

Inzendingen zijn tot en met 11 oktober welkom op redactie@arguspers.nl. 

 

Op 24 oktober vindt een “genoeglijke bijeenkomst” plaats in de Amsterdamse 

Buiksloterkerk met een debat tussen Herman Vuijsje en Thomas von der Dunk 

over de vraag of zo’n nieuwe tekst voor het volkslied echt nodig is. Daarna 

worden de beste inzendingen uitgevoerd onder leiding van kapelmeester Geert 

van Tijn, met medewerking van het Amsterdams Promenadekoor en pianist-

organist Maarten Hillenius. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Weetjes 

 Psss, psss … Ton den Boon verklaart waarom een kat ook een ‘poes’ 

heet. (Trouw) 

 Kameroen en Canada zijn de enige landen ter wereld waar Frans en 

Engels de enige officiële talen zijn. (MO*) 

 Surinaams onderzoek naar de taalattitude van jongeren stelt dat het 

onderwijs meer straattaal moet gebruiken. Dat bevordert de acceptatie 

van het Nederlands. (Loop Suriname en dWT Online) 

 

  

  

http://www.argusvrienden.nl/
mailto:redactie@arguspers.nl
http://www.argusvrienden.nl/
https://www.trouw.nl/cultuur/waarom-een-kat-ook-een-poes-heet~af0569a1/
http://www.mo.be/analyse/ambazoni-het-cataloni-van-afrika
http://www.loopsuriname.com/content/straattaal-als-stimulans-op-school
http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2017/10/04/commentaar-studies-gericht-op-actualiteit/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Technologie 

 In de Vlaamse gemeente Knokke-Heist gaat een meeluisterende 

computer samenwerken met telefonisten om eenzaamheid bij bellende 

bejaarden te detecteren aan de hand van stembandtrilling, 

spreektempo, volume en pauzes tussen zinnen. (De Standaard) 

 Google wil vertaal-oordoppen op de markt brengen die via Google 

Translate gesproken woorden meteen kunnen vertalen. Dat zou 

mogelijk zijn in veertig talen. (RTL Nieuws) 

 

  

  

  

En verder 

 De toespraak van de Britse premier May op het jaarcongres van haar 

partij verliep niet zoals gepland. Zelfs enkele letters op de wand van het 

decor achter haar gaven er de brui aan. (FD) 

 Frits Spits krijgt morgen de Visser-Neerlandiaprijs op het uitverkochte 

Onze Taal-congres. (Onze Taal) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Taalkalenders en -agenda 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171004_03113591?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.rtlnieuws.nl/economie/google-presenteert-pixel-2-telefoons-speakers-en-laptop
https://fd.nl/economie-politiek/1221184/britse-premier-probeert-hoestend-en-proestend-jonge-britten-te-verleiden
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/frits-spits-krijgt-de-visser-neerlandiaprijs-op-het-onze-taal-congres/
http://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda


 

  

 

De Taalkalender en Taalagenda* van Onze 

Taal zijn verschenen. U kunt ze bestellen in 

onze webwinkel. Als u de agenda en de 

kalender samen bestelt, krijgt u korting. 

 

Voor de kleine taalliefhebbers is er uiteraard 

weer een Kindertaalkalender, gemaakt in 

samenwerking met Kidsweek. Bestelt u die 

samen met de Taalkalender, dan krijgt u 

korting. 

 

* Bij de Taalagenda krijgt u gratis een Onze Taal-agenda-elastiek. 

Bestel nu 
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Taaltip: Het gejoel en gejuich was/waren niet 
van de lucht 

‘Het gejoel en gejuich was niet van de lucht’ heeft de voorkeur. Gejoel en 

gejuich zijn twee nauw met elkaar samenhangende woorden, die samen bijna 

één begrip vormen. Als zo’n combinatie het onderwerp van de zin is, ligt een 

enkelvoudige persoonsvorm het meest voor de hand. Zo ook: 

 Het geschater en gekwetter van de baby was vertederend. 

 Al dat gepieker en getob maakt de situatie niet beter. 

Dit geldt niet alleen voor vormen met ge-, maar ook voor hele werkwoorden 

die als zelfstandig naamwoord worden gebruikt: 

 Het joelen en juichen hield maar niet op. 

 Gelukkig is het hakken en breken eindelijk klaar. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 De webwinkel fonQ, bekend van de slogan ‘Vind jouw mooi’, beweert 

spelfouten te gebruiken om op te vallen. (Marketingfacts) 

 Een omroeper van de BBC wordt heftig bekritiseerd omdat hij ‘th’ 

uitspreekt als ‘f’ bij het voorlezen van de lotto-uitslagen. (The Sun) 

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.marketingfacts.nl/berichten/jeremiah-albinus-fonq-met-een-gelimiteerd-mediabudget-moet-je-calculated-ri
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/4572293/bbc-announcer-for-lottery-slammed-by-viewers-for-his-accent/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Actuele woorden: blowvis en sugardating. (Taalbank en Taaltelefoon). 

 

  

  

  

Opinie 

 David de Kock en Arjan Vergeer houden van watermeloenen-taal: 

helder, duidelijk, ook als de waarheid ongemakkelijk is. (AD) 

 Zanger René Karst vindt dat de Nederlandse radiozender Radio 2 al zes 

jaar zijn publieke opdracht negeert door te weinig Nederlandstalige 

muziek te draaien. (Hoogeveensche Courant) 

 Twee Brusselse parlementsleden pleiten ervoor zowel het vak 

Nederlands als het vak Frans weer aantrekkelijk te maken. (Knack) 

 

  

  

  

En verder 

 Het grootste wonder van het Hongaars is dat het nog bestaat. (Trouw) 

 De organisatie Vredeseilanden heet voortaan Rikolto, een woord dat 

‘oogst’ betekent in het Esperanto. (Vilt) 

 Net zoals andere dialecten in Nederland verdwijnt het Utrechts 

langzamerhand. (DUIC) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

De nieuwe Onze Taal 

https://www.taalbank.nl/2017/09/30/blowvis-en-het-veerbootsyndroom/
https://www.taaltelefoon.be/sugardating
https://www.ad.nl/binnenland/zeg-nou-eens-wat-je-eigenlijk-bedoelt~adf00326
https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/510834/rene-karst-muziek-in-eigen-taal-wordt-niet-serieus-genomen.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/goed-dat-jongeren-graag-engels-leren-maar-waarom-moet-dat-ten-koste-gaan-van-andere-landstaal/article-opinion-906661.html
https://www.trouw.nl/home/het-grootste-wonder-van-het-hongaars-is-dat-het-nog-bestaat~ae9d84d4/
http://www.vilt.be/vredeseilanden-wordt-de-internationale-ngo-rikolto
https://www.youtube.com/watch?v=6BiL6sXyXYY&feature=youtu.be
http://www.onzetaal.nl/opproef


 

  

 

Hoe zou het zijn om aan een woordenboek te 

werken? “Voor buitenstaanders lijkt het misschien 

een hel, maar taalkundigen en leesverslaafden 

weten wel beter: het is het paradijs.” Aldus Guus 

Middag in het oktobernummer van Onze Taal, 

naar aanleiding van een boek van de Amerikaanse 

woordenboekmaakster Kory Stamper. 

  

Dat woordenboeken helemaal niet saai zijn, is 

ook de indruk die je krijgt uit het openingsartikel 

van datzelfde nummer. Berthold van Maris belicht 

daarin de onbegrensde mogelijkheden van het 

Algemeen Nederlands Woordenboek: een grote, 

wetenschappelijke online inventarisatie van de 

woordenschat van 1970 tot nu. Verder in het oktobernummer onder (veel) 

meer: hoe oud zijn ‘ouderen’ eigenlijk? En ‘jongeren’? Zijn streektalen wel 

échte talen? En hoe komt het toch dat nooit iemand op het eindexamen een 10 

voor Nederlands haalt? 

Nog geen lid? Neem een proefabonnement: 

www.onzetaal.nl/opproef.  

Proefabonnement 
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