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Taaltip: een recent / recentelijk artikel 
 

  

‘Een recent artikel’ is juist. In bijvoorbeeld ‘een recent / recentelijk verschenen artikel’ is zowel 

recent als recentelijk correct.  

  

Recent is een bijvoeglijk naamwoord, dat in ‘een recent artikel’ iets zegt over het zelfstandig 

naamwoord artikel. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook als bijwoord gebruikt worden. In ‘een 

recent verschenen artikel’ zegt recent als bijwoord iets over het werkwoord verschenen. In die 

bijwoordfunctie is ook recentelijk mogelijk, in de betekenis ‘onlangs, kortgeleden’. Recentelijk werd 

vroeger afgekeurd als een te letterlijke vertaling van het Engelse recently, maar geldt al lange tijd 

als correct Nederlands. 

  

Recent kan dus in alle gevallen gebruikt worden, recentelijk alleen als bijwoord. Vergelijk nog ‘Dit 

zijn recente cijfers’ tegenover ‘Dit zijn recent / recentelijk gepubliceerde cijfers’ en ‘Deze cijfers zijn 

recent / recentelijk gepubliceerd.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalweetjes 
 

  

>> Bent u ook razend benieuwd waar de uitdrukking ‘furore maken’ vandaan komt? (Onze Taal) 

  

>> Een gezin uit Staden heeft negen kinderen met dezelfde vier letters in hun naam: a, e, l en x. 

(Het Laatste Nieuws) 

  

>> Studenten van Zuyd Hogeschool Maastricht spreken de meeste talen van alle 

hogeschoolstudenten in Nederland. (Thuis in Maastricht) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/recentelijk-recent/
https://onzetaal.nl/taaladvies/furore-maken
https://www.hln.be/regio/staden/creatief-met-a-l-e-en-x-negen-kinderen-met-dezelfde-vier-letters-in-hun-naam-we-gaan-voor-twaalf-kinderen-er-zijn-nog-combinaties-over~aabb06d3/
https://www.thuisinmaastricht.nl/studenten-zuyd-hogeschool-spreken-de-meeste-vreemde-talen/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Hatsjie 

 

  

 

Wat doet u als een onbekende in uw 

nabijheid niest, bijvoorbeeld in de trein of 

de wachtkamer? 

 

Wenst u hem of haar dan gezondheid of 

vindt u dat niet gepast?  

    

 

Geef uw mening 
of discussieer mee 

  

 

 

Onderzoek vooroordelen in taalgebruik 
 

  

Nina Urai, een masterstudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoekt vooroordelen in 

taalgebruik bij het beschrijven van groepen mensen. Ze heeft een vragenlijst ontworpen die van 

verschillende verhalen over een verzonnen volk uitgaat en bepaalde stereotyperende gedachten 

meet; ze hoopt dat u haar wilt helpen.  

 

Meedoen aan het onderzoek neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 
  

 

 
Naar het onderzoek 

  

 

 

 

  

 

Taal en computergames 
 

  

De industrie van computerspelletjes, oftewel games, behaalde vorig jaar een omzet van bijna 120 

miljard. Ook taal speelt in games een belangrijke rol, bijvoorbeeld in Heaven’s Vault. Daarin komt 

een symbooltaal voor die geïnspireerd is op Egyptische hiërogliefen. Hoe beter je die taal onder de 

knie krijgt, hoe meer mogelijkheden er ontstaan in de game. 

 

Nog meer taal en games: het is geen gemakkelijke taak om bij de lokalisatie van games (d.w.z. het 

geschikt maken voor de lokale markt) genderneutrale taal te gebruiken. Een Engelstalig artikel gaat 

in op de vertaaluitdagingen in verschillende talen. 
  

  

 Taalmensen 
 

  

>> Leonie Cornips onderzoekt communicatie tussen boer en koe. (1Limburg) 

  

>> Peter Henk Steenhuis stelt vast dat ook taal kan bijdragen aan de burn-out-epidemie. (Trouw) 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wens-je-een-onbekende-nieser-gezondheid?
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wens-je-een-onbekende-nieser-gezondheid?
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wens-je-een-onbekende-nieser-gezondheid?
https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekvW11OswKjyVmJ
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190425_04351987?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://magazine.multilingual.com/issue/may-jun-2019rt/gender-inclusive-language-in-games-and-its-localization-challenges/
https://www.1limburg.nl/video-onderzoek-naar-communicatie-tussen-boer-en-koe
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/taal-bepaalt-ons-denken-en-doen-en-taal-kan-dus-ook-bijdragen-aan-de-burnout-epidemie-~aa0dc234/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wens-je-een-onbekende-nieser-gezondheid?


  

>> Ludo Permentier is niet dol op de ‘kijken kijken’-campagne die de Vlaamse overheid langs 

autosnelwegen voert. (De Standaard) 
  

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

‘Witte druiven’ zijn groen, ‘rood haar’ is oranje. Soms 

heb je kinderen nodig om te zien hoe onlogisch taal 

is. Wie kent er meer voorbeelden? 

 

Praat mee op Facebook 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190428_04356991
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/2125188767550454/?type=3&theater
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl


 

Tijdschrift 

Webwinkel 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
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Woordpost: coloscopie 
 

  

Als bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker iets verdachts wordt gevonden, volgt vaak een 

coloscopie. Op de website van Onze Taal wordt het woord coloscopie zelf onderzocht. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Ze verdwijnt stilaan en daarom leest Stijn De Paepe de ‘Ballade van de tongpunt-r’. (VRT Radio 

1) 

 >> Taalkunstenaars bij (reclame)bureaus zouden iets meer ruimte mogen opeisen. (Adformatie) 

  

>> Ontdekkingsreiziger en schrijver Arita Baaijens is op zoek naar nieuwe en oude woorden voor 

een ‘Woordenboek voor de toekomst’. (Leeuwarder Courant) 
  

  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/coloscopie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/coloscopie
https://radio1.be/ballade-van-de-tongpunt-r-stijn-de-paepe
https://radio1.be/ballade-van-de-tongpunt-r-stijn-de-paepe
https://www.adformatie.nl/campagnes/waarom-copywriters-verliezen-van-spindoctors-en-journalisten
https://www.lc.nl/friesland/LC-zoekt-woorden-hoe-noem-je-een-goudgele-lente-ochtend-24382769.html1
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Sterven 

achternamen uit? 
 

  

Als je de achternaam van je partner 

overneemt, loopt je eigen naam het risico 

te verdwijnen. Wat is het gevolg daarvan 

op de lange termijn? Sterven bepaalde 

achternamen dan langzaam uit? En wordt 

dat een probleem? 

 

Namendeskundige Leendert Brouwer, die 

de familienamenbank van het CBG | 

Centrum voor familiegeschiedenis beheert, 

schetst in de eerste ‘Grote Vragen 

Podcast’ van de Volkskrant de toestand 

van familienamen in Nederland. 

 

De podcastreporters onderzoeken verder 

hoe je in Katwijk onderscheid kunt maken 

tussen iedereen die Van der Plas heet. En 

Sander Terphuis komt aan het woord, een 

Iraniër die een achternaam koos die nog 

niet in Nederland bestond: “Ik voel me 

echt Terphuis.” 
  

 

 

Lees eerst het bijbehorende 
artikel op de CBG-website 

 

    

 
Of ga direct naar de podcast 

  

 

 

 

En verder 
 

  >> Computernerds stoppen codegrapjes in programmeertaal. (TechGirl) 

 >> Onderzoek naar meerwaarde Friese taal voor de Friese economie. (Omrop Fryslân) 

  

>> Op 22 oktober vindt in Rotterdam het symposium ‘Stotteren. Wetenschap en klinische 

praktijk’ plaats. (Erasmus MC) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://cbg.nl/actueel/cbg-naamexpert-podcast-volkskrant/
https://cbg.nl/actueel/cbg-naamexpert-podcast-volkskrant/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-grote-vragen-podcast/sterven-achternamen-uit/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-grote-vragen-podcast/sterven-achternamen-uit/
https://cbg.nl/actueel/cbg-naamexpert-podcast-volkskrant/
https://cbg.nl/actueel/cbg-naamexpert-podcast-volkskrant/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-grote-vragen-podcast/sterven-achternamen-uit/
https://www.techgirl.nl/codegrapjes-geheime-boodschappen-in-programmeertaal/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/880818-welke-rol-speelt-het-fries-het-friese-bedrijfsleven
https://www6.erasmusmc.nl/kno/stotteren/


 

  

 

Advertentie 

Slagen doe je met 
Van Dale! 

  

  

 

De nieuwe Van Dale Grote woordenboeken 

voor school voor Nederlands, Engels, 

Frans en Duits zijn nu verkrijgbaar. Ze zijn 

speciaal bedoeld voor de bovenbouw van 

havo en vwo in Nederland en de 2e en 3e 

graad van het secundair onderwijs in 

Vlaanderen. 

 

Met nóg meer nieuwe woorden en 

vertalingen, voorbeeldzinnen, nuttige 

taaltips en uitgebreide informatie bij elk 

trefwoord zijn de Van Dale Grote 

woordenboeken voor school een 

onmisbaar hulpmiddel ter voorbereiding 

op het eindexamen. Het Van Dale Groot 

woordenboek Nederlands voor school is in 

Nederland zelfs toegestaan bij alle 

eindexamens*, ook bij algemene vakken 

als geschiedenis en aardrijkskunde. 

 

De slimme vormgeving helpt leerlingen 

bovendien om snel een antwoord te 

vinden op hun taalvragen. Ook voor 

gevorderde taalgebruikers, studenten aan 

de hogeschool of universiteit en 

taalcursisten zijn deze woordenboeken 

een uitstekende bron van informatie. 

 

(* Bron: Examenblad) 

 

Meer informatie over deze nieuwe reeks 

vind je in de Van Dale Webwinkel. 

  

 

 

Naar de webwinkel van 
Van Dale 

  

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-groot-woordenboek-voor-school
https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-groot-woordenboek-voor-school
https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-groot-woordenboek-voor-school
https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-groot-woordenboek-voor-school
https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-groot-woordenboek-voor-school
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-groot-woordenboek-voor-school


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

Nieuw op onze site: de herkomst van de 

#uitdrukkingen ‘geen hoogvlieger zijn’ 

en ‘hoogmoed komt voor de val’: 

www.onzetaal.nl/hoogvlieger & 

www.onzetaal.nl/hoogmoed. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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Tijdschrift 
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Nieuwsbrief 
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Archief 
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Gegevens wijzigen 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/hoogvlieger
https://onzetaal.nl/hoogmoed
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Taaltip: riskant / risicovol 
 

  

Risicovol en riskant betekenen allebei ‘risico met zich meebrengend’, maar de woorden hebben ook 

weleens een verschillende betekenis. Zo is ‘een riskante belegging’ een gevaarlijke en misschien 

zelfs wat dwaze onderneming, terwijl ‘een risicovolle belegging’ meer overkomt als een bewuste 

keuze – men weet dat er risico’s aan verbonden zijn, maar neemt dat op de koop toe. Riskant kan 

dus een wat negatieve lading hebben. 

 

Er wordt weleens geklaagd over risicovol. Veel mensen vinden het een lelijk en overbodig woord. 

Toch blijkt het in een behoefte te voorzien. In de volgende combinaties bijvoorbeeld ligt riskant een 

stuk minder voor de hand dan risicovol: 

• een risicovolle handeling: medische handeling waar risico’s aan verbonden zijn 

• een risicovol bedrijf: bedrijf dat met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt, zoals een 

chemische fabriek of een tankstation 

• een risicovol evenement: evenement met relatief grote kans op bijvoorbeeld verstoring van 

de openbare orde 

Risicovol is naar taalkundige maatstaven een relatief nieuw woord. Het is net zo opgebouwd als 

bijvoorbeeld gewetensvol, vreugdevol en respectvol: x-vol betekent ‘vol van x / vervuld van x’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

Last van ... 
 

  

>> ... percentages. (VRT Taal) 

  

>> ... het lijdend voorwerp. (Taalprof Klas) 

  

>> ... taalkundige beroepsdeformatie. (Marten van der Meulen) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/risicovol-riskant/
https://vrttaal.net/in-de-kijker/onder-de-gordel
https://taalprofklas.blogspot.com/2019/04/uitleg.html?spref=tw
https://martenvandermeulen.com/2019/04/18/beroepsdeformatie-voor-taalkundigen/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

50 jaar Poetry 

International 

 

  

Van 13 tot en met 16 juni is De Doelen in 

Rotterdam de wereldhoofdstad van de 

poëzie. Onder het motto ‘What happened 

to the future?’ verbindt het vijftigste 

Poetry International Festival het rijke 

festivalverleden met de wereldpoëzie en 

werelddichters van vandaag en morgen. 

 

Tot 1 mei kunt u profiteren van een 

vroegevogelkorting van 25%. 
  

 

 
Vroegevogelkorting 

  

 

 

 

En verder 
 

  

>> Wordt de Notre-Dame hersteld of herbouwd? (De Taalstaat) 

  

>> ‘Joe bint te korte bie’: automobilisten, er zijn nu kentekenstickers in het dialect van Goeree-

Overflakkee. (RTV Rijnmond) 

  

>> Het Japlish wordt hét probleem van de Olympische Spelen van 2020. (DW) 

 >> Woordenverzamelaar Henk van de Giessen (103) blijft woorden verzamelen voor het Barnevelds 

Woordenboek. (Barneveldse Krant) 

  

>> Paniek in Hawaï: een Amerikaans bedrijf heeft zijn naam ‘Aloha Poke’ als beschermde 

merknaam laten registreren. (VOA Learning English) 
  

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

https://www.poetry.nl/nl/festival#intro2
https://www.poetry.nl/nl/festival#intro2
https://www.poetry.nl/nl/festival
https://www.poetry.nl/nl/festival
https://www.poetry.nl/nl/festival#kaartenkopen
https://www.poetry.nl/nl/festival#kaartenkopen
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/498386-het-taalloket-herstellen-of-herbouwen
https://www.rijnmond.nl/nieuws/180870/Kelluf-waegentje-eey
https://www.dw.com/en/japan-struggles-with-english-language-signs-ahead-of-2020-olympics/a-48250352
https://barneveldsekrant.nl/lokaal/van-de-giessen-103-barneveldse-woordenverzamelaar-582185
https://learningenglish.voanews.com/a/us-business-seeks-to-protect-use-of-hawaiian-word-aloha-/4881975.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.poetry.nl/nl/festival#intro2


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 
 

 
 

 

Wat zijn de bekendste slogans? In ons 

aprilnummer gaat reclamemaker Jaap Toorenaar 

uitgebreid in op de populariteit van 

reclamezinnetjes. 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
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Woordpost: amalgaam 
 

  In Soedan praat een amalgaam van groepen mee over de toekomst van het land. Over het woord 

amalgaam is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalmensen 
 

  
>> Marie-José Verweij is invalleerkracht op basisscholen en pleit ervoor kinderen meer te laten 

lezen, zodat ze ongemerkt zien hoe de spellingregels toegepast moeten worden. (Alphens 

Nieuwsblad) 

  >> Jan Renkema is taalkundige en overdenkt het kleine verschil tussen mijmeren en peinzen. 

(Neerlandistiek) 

 >> Don Luca is rapper en geeft een lezing aan de Universiteit van Bologna over de Citétaal van 

Genk. (Het Laatste Nieuws) 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/amalgaam
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Fluctuat nec 

mergitur 
 

  

Na de verwoestende brand in de Notre-

Dame verstuurden heel wat mensen 

berichten met daarin de tekst “Fluctuat 

nec mergitur”. Deze Latijnse zin betekent 

zoveel als ‘Zij wordt heen en weer gegooid 

(door de golven), maar zinkt niet’ en is de 

wapenspreuk van Parijs. 

 

De tekst stamt uit de Middeleeuwen en 

verscheen in de jaren na 1580 voor het 

eerst op Parijse munten. Op 24 november 

1853, ten tijde van stadsarchitect baron 

Haussmann, werd de tekst aangenomen 

als het officiële motto van de stad. 
 

 

  
 

 

 

The Passion met gebarentolk 
 

  

Dankzij een kijkersactie is het Nederlandse tv-spektakel The Passion, dat vanavond wordt 

uitgezonden, voor het eerst te zien met een gebarentolk, via NPO1 Extra. 

 

Blinden en slechtzienden kunnen het programma desgewenst volgen met audiodescriptie, op NPO 

Radio 2. 
  

 

 
Meer informatie bij Doof.nl 

  

 

 

  

 

Kreten en gefluister 
 

  >> De Speld meldt dat Nederland een continent wil koloniseren om de studie Nederlands te redden. 

(De Speld) 

 >> Zou de Amerikaanse spelling van sommige woorden erop kunnen wijzen dat Meghan Markle de 

brieven van haar schoonvader, prins Charles, schrijft? (Daily Mail) 

  >> Nergens ter wereld, met uitzondering van Teralfene, wordt het woord zjolleken uitgesproken. 

(Editiepajot) 
  

  

? Taalvraag? 
 

Waar komen de aanduidingen Witte 

Donderdag en Goede Vrijdag vandaan? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluctuat_nec_mergitur
http://voetnootjes.blogspot.com/2015/11/24-november-1853-fluctuat-nec-mergitur.html
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https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6931159/Prince-Wales-slammed-American-spelling-heartfelt-letter-French-president.html
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En hoe heten die dagen in andere talen? 

Op onze website gaan we daarop in: 

https://onzetaal.nl/goedevrijdag-

wittedonderdag/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  
 

  
 

  
 

  

  
 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/goedevrijdag-wittedonderdag
https://onzetaal.nl/goedevrijdag-wittedonderdag
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl


#2104 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | uitschrijven 
   

  Taalpost 
 

16 
APR 
2019 

  

  

 

Taaltip: voor hetzelfde geld/geldt 
 

  

Voor hetzelfde geld is juist in een zin als ‘Voor hetzelfde geld lukt het nu wel.’ 

  

Het gaat hier niet om een vorm van het werkwoord gelden, maar om het zelfstandig naamwoord 

geld. Voor hetzelfde geld betekent letterlijk ‘tegen dezelfde kosten’, zoals in ‘Voor hetzelfde geld 

koop je buiten de Randstad een veel grotere woning.’ De afgeleide, figuurlijke betekenis is ‘het is 

evengoed mogelijk (dat), het kan net zo goed zijn (dat)’, zoals in ‘Voor hetzelfde geld lukt het nu 

wel’ of ‘Voor hetzelfde geld is er niets aan de hand.’ 

 

De verwarring tussen geld en geldt ontstaat misschien doordat in de combinatie ‘Hetzelfde geldt 

voor ...’ het woord geldt wél met een t wordt geschreven, bijvoorbeeld in ‘Het boek is prachtig; 

hetzelfde geldt voor de verfilming.’ Hier is wel het werkwoord gelden (voor) gebruikt, in de 

betekenis ‘van toepassing zijn (op)’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Peter Taal was bijna dertig jaar taalbewaker bij de NOS en neemt afscheid. (Taalstaat) 

  

>> De Hongaarse universiteiten verwelkomen elk jaar zo’n honderd eerstejaarsstudenten 

neerlandistiek. (Ad Valvas) 

  

>> Een militair arts staat onder meer door haar internationale werk voor heel wat taalkundige 

uitdagingen. (Medisch Contact) 

  

>> De Onderwijsinspectie houdt voor het eerst sinds 2009 een groot onderzoek met betrekking 

tot het vak Fries op basisscholen en middelbare scholen. (Friesch Dagblad) 

 >> Sony zal voortaan automatisch namen op het PlayStation Network aanpassen wanneer die 

beledigend kunnen zijn. (Homecinema Magazine) 
  

  

https://onzetaal.nl/
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Een naam voor een 

zwart gat 
 

  

 

Vorige week werd voor het eerst in de 

geschiedenis een foto van een zwart gat 

gepresenteerd. Het zwarte gat heeft nog 

geen naam; het wordt tot nu toe 

aangeduid met M87*. 

 

Larry Kimura, een taalkundige aan de 

Universiteit van Hawaï, stelt voor het de 

naam Powehi te geven. Dat is een 

Hawaïaans woord dat zoveel betekent als: 

‘opgesmukte donkere bron van eindeloze 

schepping’, ‘prachtige hoorn des 

overvloeds’. 

 

(bron: De Standaard) 
 

 

  

  

  

  

 

Met korting naar 
Grote Vertaaldag 
  

  

 

Op zaterdag 25 mei 2019 vindt in het 

Academiegebouw in Utrecht de negende 

Grote Vertaaldag plaats. Die dag maakt 

deel uit van de manifestatie Nederland 

Vertaalt, die in het leven is geroepen om 

het belang van vertalen te onderstrepen. 

Nederland Vertaalt heeft ook een rubriek 

op de Taalkalender 2019 van Onze Taal. 

 

Paulien Cornelisse is ceremoniemeester, 

Arnon Grunberg spreekt over ‘Kolommen 

van orakeltaal’, Spinvis komt zingen, Hans 

Bennis presenteert het Vertaalpleidooi en 

er zijn lezingen van onder anderen Martin 

Michael Driessen, Philippe Noble, Anneke 

Brassinga en Maarten Koningsberger. 

  

Als Taalpostlezer kunt u met korting naar 

de Grote Vertaaldag: u betaalt voor het 

programma inclusief lunch € 50,– (i.p.v. 

€ 60,–); de prijs zonder lunch is € 35,– 

(i.p.v. € 45,–). Gebruik bij uw aanmelding 

de kortingscode NV9OT. Het aantal 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190414_04325182?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend%20via%20@destandaard
https://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
https://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag


 

plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden 

in volgorde van binnenkomst behandeld. 
  

 

 
Meer informatie / aanmelden 
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Nederlandse scheepslieden, op Nova Zembla 

verrast door een ijsbeer. Vanwaar eigenlijk de 

term ‘ijsbeer’? In ons aprilnummer beantwoorden 

we die vraag. 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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Woordpost: segregatie 
 

  

In het onderwijs neemt de segregatie toe, blijkt uit het rapport van de Onderwijsinspectie ‘De 

staat van het onderwijs’. Wat betekent segregatie? Over dat woord is meer te lezen op de website 

van Onze Taal.  
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Taalsprokkels 
 

  >> “Order, orderrr!” De intonatie maakt het citaat. (NRC) 

  >> Hoe een schlager een hit werd. (doetietsmettaal.nl) 

 >> De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen stijgt. Kan dat wel, ‘een stijgende kloof’? (Trouw) 
  

 

 

 . 
 . 
 

  
.

  
 

 

Lezen in het vmbo 
 

  

Hoe breng je vmbo-leerlingen leesplezier 

bij? Hoe laat je hen uitgroeien tot 

competente lezers? 

 

De belangrijkste informatie over 

leescompetentie en leesmotivatie op het 

vmbo is nu samengebracht op een nieuwe 

website, die morgen officieel wordt 

gelanceerd. 

 

De website is een initiatief van de 

Stichting Lezen en SLO, het 

Nederlandse expertisecentrum op het 

gebied van leerplanontwikkeling. 
  

https://onzetaal.nl/
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Lezeninhetvmbo.nl 

  

 

 

 

Examenleed 
 

  

>> Een Antwerpse rechtbank heeft een Chinese moeder en haar dochter veroordeeld voor fraude 

met het rijexamen. De dochter legde het examen af in plaats van de moeder, die alleen maar 

Chinees spreekt. (Het Laatste Nieuws) 

 
>> Een taalbureau wordt verdacht van examenfraude bij inburgeringsexamens, mensensmokkel, 

diefstal, oplichting, heling en witwassen. Leerlingen van het taalbureau die hebben meegewerkt aan 

de fraude, moeten hun examen overdoen. (NOS)  

  

>> Het kunstmatige-intelligentie-systeem Google A.I. is gezakt voor een wiskundetoets: het heeft 

moeite met de combinatie van woorden, symbolen en functies in vraagstukken. (Kijk) 
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Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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Taaltip: met z’n allen / met ons allen 
 

  

Zowel ‘We gaan met ons allen op de foto’ als ‘We gaan met z’n allen op de foto’ is juist. In het 

eerste geval past het bezittelijk voornaamwoord (ons) zich aan het onderwerp (we) aan. In ‘We 

gaan met z’n allen op de foto’ wordt met z’n allen gebruikt als vaste, onveranderlijke combinatie. 

Beide constructies zijn correct. 

 

Nog enkele voorbeelden: 

• Zij doen alles met hun/z’n tweeën. 

• We komen elke week met ons/z’n vijven bij elkaar. 

• Dat hebben ze met hun/z’n beiden goed opgelost. 

• Gaan jullie weer met jullie/z’n vieren op vakantie? 

Over het algemeen zijn de formuleringen met z’n het gebruikelijkst – zeker in het laatste geval, bij 

jullie. 

  

In plaats van z’n is ook zijn mogelijk: met zijn allen, met zijn tweeën, met zijn beiden, enz. De 

formulering wordt daarmee iets formeler. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

Taalgevoeligheden 
 

  

>> Het VOC Café in Amsterdam krijgt een andere naam, omdat de verwijzing naar de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie tot bedreigingen leidde. (Het Parool) 

  

>> Een Britse vrouw riskeert twee jaar cel in Dubai, omdat ze de nieuwe vrouw van haar ex ‘paard’ 

noemt op Facebook. (De Telegraaf) 

  

>> Een eliteschool in Londen schorst een leraar die door een aandoening grote moeite heeft met 

lezen en schrijven. (Het Nieuwsblad) 

  

>> Binnenhofse sprekers zijn stapelverzot op woorden die eindigen op -iseren en -isering. (Nomeis) 
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Vrijwillige 

voorlezers gezocht 
 

  

De Nederlandse stichting Dedicon heeft als 

doel geschreven teksten toegankelijk te 

maken voor mensen die blind, slechtziend 

of dyslectisch zijn.  

 

Voor het project Onzichtbare Helden zoekt 

Dedicon jongeren tussen de 17 en 30 

jaar due als vrijwilliger romans, 

schoolboeken, kranten en tijdschriften 

willen inspreken. 
  

 

 
Onzichtbare Helden 

  

 

 

 

Crisis in Vlaams talenonderwijs? 
 

  

Veel Vlaamse scholieren weten niet meer wat gracht,kassei ensofa betekenen. De kwaliteit van de 

schoolboeken Nederlands moet dringend wetenschappelijk onderzocht worden. Alles lijkt erop te 

wijzen dat het Vlaamse talenonderwijs in een crisis verkeert. 

 

Dat is meteen het thema van een studieavond op 26 april aan de Universiteit Gent voor leraren 

moderne talen in het secundair onderwijs. 
  

  

 Andere talen 
 

  

>> Japan staat aan het begin van het tijdperk Reiwa, maar niemand kan de betekenis van dat 

woord precies uitleggen. (De Taalfluisteraar) 

  

>> Sprekers proberen het na:tinixwe mixine:whe of Hupa, een Noord-Amerikaanse inheemse taal, 

te redden door kinderen erin onder te dompelen. (New York Times) 

  

>> Het Macedonisch is de 34e taal waarin nieuws door en over het Vaticaan wordt aangeboden. 

(Vatican News) 
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https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-04/vatican-news-macedonian-language-website.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzichtbarehelden.com/
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De #uitdrukking ‘uit de oude doos’ 

verwijst naar een doos of kist waarin je 

spullen kon bewaren, bijvoorbeeld 

kleding. Meer uitleg over de 

herkomst vind je op onze website: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/uit-de-

oude-doos/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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Woordpost: barmhartige samaritaan 

 

  Bij de ChristenUnie lopen barmhartige samaritanen rond, zo is in het AD te lezen in een column van 

Özcan Akyol. Wat zijn dat voor mensen? Er is meer over te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalsprokkels 
 

  >> Paardenliefhebbers hebben zo hun eigen taaltje. (Hoefslag) 

  >> Waarom we binnenkort geen vegaburgers, groenteworstjes en sojayoghurt meer eten. (NH 

Nieuws en Joop) 

 >> Excuses van de gemeente Weert voor een Engelse verkiezingsbrief vol taalfouten. (De 

Limburger) 
  

 

 

Zorgtaal 
 

  >> Tien tips om te communiceren met mensen met autisme. (VRT Taal) 

 >> Een bedrijf uit Gent ontwikkelt de leesapp ‘Karaton’, voor kinderen met dyslexie of een 

leesachterstand. (Datanews en Karaton) 

  >> Michelle van Gerven bedacht een map met uitleg in zeven talen over verpleegkundige 

handelingen. (Nursing) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/barmhartige-samaritaan
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/barmhartige-samaritaan
https://www.dehoefslag.nl/laatste-nieuws/woorden-betekenis-paardenmens.html
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/243319/de-peiling-europees-parlement-wil-verbod-op-benamingen-als-vegaburger-en-sojayoghurt
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/243319/de-peiling-europees-parlement-wil-verbod-op-benamingen-als-vegaburger-en-sojayoghurt
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/landbouwcommissie-eu-wil-een-woord-als-vegaburger-verbieden
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190402_00099353/weert-maakt-excuses-voor-verkiezingsbrief-vol-fouten
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190402_00099353/weert-maakt-excuses-voor-verkiezingsbrief-vol-fouten
https://vrttaal.net/nieuws/wereldautismedag
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/belgische-leesapp-karaton-wil-internationaal-doorbreken/article-news-1448029.html
https://www.karaton.be/
https://www.nursing.nl/3-vragen-over-verpleegkundige-handelingen-in-7-talen/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Hoe het klimaat taal 

kan beïnvloeden 
 

  

Toontalen zijn talen waarbij het uitspreken 

van een en dezelfde lettergreep op 

verschillende toonhoogten een verschil in 

betekenis kan aanduiden. 

 

Zulke toontalen komen het meest voor in 

warme en vochtige regio’s. Dat legt de 

Amerikaanse taalkundige John McWhorter 

uit in een aflevering van de Engelstalige 

podcast Lexicon Valley op Slate.com 

(vanaf minuut 16). 
 

 

 

 
Naar de podcast 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  >> Er is echt wel een verschil tussen een reportage en een rapportage. (Neerlandistiek) 

 >> 49 eerstejaarsstudenten neerlandistiek aan de VU: geen aprilgrap. (Marita Mathijsen) 

  >> In Vlaanderen kunnen leraren nu in één jaar tijd het extra onderwijsvak ‘Leraar Nederlands als 

niet-thuistaal’ volgen. (KdG) 
  

  

https://slate.com/human-interest/2019/04/john-mcwhorter-on-climate-and-language.html
https://slate.com/human-interest/2019/04/john-mcwhorter-on-climate-and-language.html
https://www.neerlandistiek.nl/2019/04/rapportage-reportage/
https://maritamathijsen.wordpress.com/2019/04/02/49-eerstejaars-neerlandistiek-aan-de-vu-geen-aprilgrap/
https://bit.ly/2uKXNhH


 

  

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

Vaktaal 

 

 

  

Wat hebben golfers met juristen gemeen? 

En wetenschappers met zeilers? En 

waarom tref je muziekliefhebbers aan in 

de buurt van liefhebbers van 

paardendressuur? Vaktaal geeft op deze 

en tal van andere vragen een antwoord. 

Het maakt de alomtegenwoordigheid en 

noodzaak duidelijk van terminologie, van 

vaktaal. 

 

Vaktermen gebruiken we vaak, zij het 

onbewust, omdat het nu eenmaal 

onbegonnen werk is over dingen te praten 

waarvoor je geen naam hebt. Daarom ook 

is het belangrijk dat we op alle domeinen 

en in alle situaties de dingen een naam 

kunnen geven. 

 

In Vaktaal lichten dertig bekende 

Nederlanders en bekende Vlamingen, 

onder wie Kristien Hemmerechts, Ionica 

Smeets, Hans Dorrestijn en Jean Paul Van 

Bendegem, op een onderhoudende wijze 

hun relatie met vaktaal toe. 

 

Prijs: € 14,99. 
  

 

 
Bestel direct 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
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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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Taaltip: getrouwd zijn / zijn getrouwd 
 

  

Zowel getrouwd zijn als zijn getrouwd is correct als naar de handeling van het trouwen wordt 

verwezen (dus als getrouwd werkwoordelijk gebruikt is), zoals in deze zin: 

• Omdat we een jaar geleden getrouwd zijn, gaan we uit eten. 

• Omdat we een jaar geleden zijn getrouwd, gaan we uit eten. 

Bij zo’n werkwoordelijk gezegde is de volgorde van de persoonsvorm (zijn) en het voltooid 

deelwoord (getrouwd) vrij. Vergelijk ‘Omdat we elkaar een jaar geleden ontmoet hebben / hebben 

ontmoet ...’, waarin ook beide woordvolgordes juist zijn. 

  

Getrouwd kan ook een bijvoeglijk naamwoord zijn. Het staat dan (in een bijzin) voor de 

persoonsvorm: ‘Omdat we een jaar getrouwd zijn, gaan we uit eten.’ Getrouwd zijn is hier een 

naamwoordelijk gezegde; getrouwd duidt nu een eigenschap of situatie aan (‘in de huwelijkse 

staat’). De volgorde zijn getrouwd is hier niet goed mogelijk, zoals je ook niet kunt zeggen ‘Omdat 

we een jaar zijn samen ...’ (waarin samen ook een bijvoeglijk naamwoord is). 
  

 

 

Meer uitleg op de website van 

Onze Taal 

  

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Interview met Japke-d. Bouma: ‘In je kracht staan, hoe moet dat?’ (Reformatorisch Dagblad) 

  

>> Niet het Engels, maar het Duits is de voertaal op de binnenvaart. (de Gelderlander) 

  

>> Van ‘Veiligheid en Justitie’ naar ‘Justitie en Veiligheid’: hoeveel kost het om twee woorden om te 

wisselen? (de Volkskrant) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/is-verwend-verwend-is/
https://onzetaal.nl/taaladvies/is-verwend-verwend-is/
https://www.rd.nl/japke-d-bouma-in-je-kracht-staan-hoe-moet-dat-1.1557696
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/duits-als-voertaal-op-binnenvaart-dat-wordt-al-heel-snel-spannend~a58411d1/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/twee-woorden-omdraaien-het-vergt-precisie-en-tijd~b6a1a653/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Weg met of leve de 

verengelsing van de 
universiteit? 

 

  

Hoogleraren, schrijvers en prominente 

Nederlanders roepen de Tweede Kamer in 

een open brief op om de verengelsing van 

het hoger onderwijs tegen te gaan. 

Columnist en schrijver Özcan Akyol blikt 

terug op zijn studie Nederlandse taal en 

cultuur, die nu helemaal afgeschaft is. 

 

Rudi Wester, oud-directeur van het 

Institut Néerlandais in Parijs, vindt dat we 

buitenlandse studenten gewoon 

Nederlands moeten laten leren. Maar 

cultuurhistoricus René Cuperus stelt dan 

weer dat Nederlandse jongeren na hun 

studie de best denkbare taalvaardigheid 

moeten hebben in zowel het Nederlands 

als het Engels: ‘Leve de verengelsing van 

de universiteit!’ 
  

 

 
Meer informatie 

  

 

 

 En verder 
 

  

>> De Bekvechten Battle is gewonnen door TV Beeld. Hij is de beste freestyle MC van Vlaanderen. 

(Red Bull) 

  

>> Het ‘Tijdschrift Over Taal’ herrijst uit zijn as als een gratis elektronisch tijdschrift over taal, tekst 

en communicatie. (Over Taal) 

  

>> 11 mei: Johan Hendrik van Daledictee in Sluis. (gemeente Sluis) 
  

  

  

 Onderzoek naar volgorde binnen vaste 
woordcombinaties 

 

  

Voor haar masterproef aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent doet Xenia Van den 

Brouck onderzoek naar de onomkeerbaarheid van vaste woordcombinaties met en, of, noch, enz. Ze 

nodigt u uit om mee te doen aan haar online-enquête. 

 

U bent er (hooguit) een kwartiertje zoet mee, maar de vragen zijn bijzonder boeiend. Twee 

voorbeelden: met horten en stoten - met stoten en horten; dat heeft kraak noch smaak - dat heeft 

smaak noch kraak. 
  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schrijvers-en-professoren-minister-stop-de-verengelsing-van-het-hoger-onderwijs~b90cf67d/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kamerleden-de-toekomst-van-het-nederlands-ligt-in-uw-handen~b89508ac/?_ga=2.26152765.1004042363.1553846121-335995910.1553751433
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kamerleden-de-toekomst-van-het-nederlands-ligt-in-uw-handen~b89508ac/?_ga=2.26152765.1004042363.1553846121-335995910.1553751433
https://www.ad.nl/binnenland/we-moeten-eens-wat-zorgvuldiger-omgaan-met-onze-taal~a8811781/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/laat-die-buitenlandse-studenten-gewoon-nederlands-leren~b525c192/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/laat-die-buitenlandse-studenten-gewoon-nederlands-leren~b525c192/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/leve-de-verengelsing-van-de-universiteit~b8a847e5/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/leve-de-verengelsing-van-de-universiteit~b8a847e5/
https://www.ru.nl/kdc/weten/agenda/@1185392/boekpresentatie-gezegd-hebbend/
https://www.redbull.com/be-nl/events/red-bull-music-bekvechten-2019
https://overtaal.be/2019/03/30/persbericht-tijdschrift-over-taal-herrijst-uit-de-as/
https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Nieuws/Tweede_Johan_Hendrik_van_Daledictee_Sluis
http://www.survio.com/survey/d/G9Q8K9U9H1H8O6B0N
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#woordweetje 

Onweer betekende oorspronkelijk 

‘slecht, onaangenaam weer’. Hetzelfde 

on- zit o.a. in onmens, ondier, onkruid 

en onkosten. Zie verder 

www.onzetaal.nl/onkosten. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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