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Woordpost: stampede 
 

  

Paul Laseur van BNR beschrijft hoe op Black Friday “de winkeldeuren openzwaaien om de 

stampede binnen te laten”. Is een stampede een stampende menigte? Uitleg over stampede is 

te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Plunderpuber. (Taalbank) 

  >> Gasklever. (INT) 

 >> Toiletplant. (Taaltelefoon) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stampede
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stampede
https://www.taalbank.nl/2019/11/26/plunderjeugd/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2554-gasklever
https://www.taaltelefoon.be/toiletplant
https://onzetaal.nl/
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Het nieuwe nummer 

van Onze Taal 
 

  

 

Morgen verschijnt het decembernummer 

van Onze Taal! Met daarin aandacht voor: 

• de tale Kanaäns in het werk van 

schrijfster Franca Treur; 

• de vraag waarom werkwoord-

spelling toch altijd zo lastig blijft; 

• de uitspraak van het jaartal 2020: 

‘tweeduizendtwintig’ of ‘twintig-

twintig’; 

• talen waarin de toekomst ‘achter 

de rug’ ligt en het verleden zich 

voor ons bevindt. 

 

En veel meer! In de webwinkel van Onze 

Taal vindt u de volledige inhoudsopgave 

en kunt u desgewenst – bijvoorbeeld als u 

nog geen lid bent van Onze Taal – het 

nummer bestellen.  
 

 

  

 

Voordelig lid worden 
van Onze Taal 

 

 

 

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt 

u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw 

taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 15 december een doorlopend 

lidmaatschap afsluit (à € 44,–), krijgt u het boek 

‘Een topjaar voor eikels’, boordevol grappige 

taalkronkels uit de media, cadeau. 

 

Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 2020. 
 

 

 

 
Meer informatie 

   

 

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/december-2019-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/december-2019-onze-taal
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/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


  

 Pleidooien 
 

  >> Een nieuw boek pleit voor duidelijke notaristaal. (Advocatie)  

 >> Een krant pleit voor stimulering van het Nederlands. (Dagblad van het Noorden) 

  >> De discussie over het boek ‘Against English’ handzaam samengevat. (Onze Taal) 

  

>> In de discussie over het wegwerken van de taalachterstand van kleuters in Vlaanderen komen 

meer meningen voorbij dan feiten. (De Standaard) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Molière was toch de auteur van zijn eigen werk. (De Standaard) 

  >> Waarom verwijzen mama’s naar zichzelf als ‘mama’? (Neerlandistiek) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Winkeliers worstelen 

met Zwarte Piet 

in hun etalage” 

(krantenkop) 

 

Onze Taal op Twitter: 

dagelijks taalweetjes, 

taaltips én taalkronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://www.advocatie.nl/pleidooi-voor-duidelijke-notaristaal-boek-brengt-akten-beeld
https://www.dvhn.nl/Meningen/Commentaar/Commentaar-Laten-we-onze-Nederlandse-taal-stimuleren-25078453.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/voor-het-nederlands-tegen-het-engels
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191127_04740905
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191127_04740972?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/mama-zal-een-lekker-fruithapje-voor-je-maken/
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://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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


 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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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Taaltip: het betreft / betreffen noodzakelijke 
werkzaamheden 

 

  

‘Het betreft noodzakelijke werkzaamheden’ is juist. 

 

Het onderwerp in de zin is het woord het. Omdat dat een enkelvoud is, staat de persoonsvorm 

betreft ook in het enkelvoud. Noodzakelijke werkzaamheden is het lijdend voorwerp, en dat heeft 

geen invloed op de persoonsvorm. 

 

De zin is vergelijkbaar met ‘Het gaat om noodzakelijke werkzaamheden’, waarin het onderwerp het 

ook zorgt voor een enkelvoudige persoonsvorm gaat. 

 

Het meervoud betreffen is wel juist bij een meervoudig onderwerp. Bijvoorbeeld: 

• De werkzaamheden betreffen de groenvoorziening. 

• Alle wijzigingen betreffen slechts kleine aanpassingen. 

  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nederland 
 

  >> Taalnieuws van 50 jaar geleden: 3 uur Fries op lp. (Leeuwarder Courant) 

  

>> Doven uit heel Europa komen naar Groningen. Maar hoe bestel je eigenlijk een eierbal in 

gebarentaal? (DvhN) 

 >> Handig voor uw gedicht (als u iets met Woerden hebt): rijmpjes op Woerden. (In de buurt) 

 
>> Het onderzoek van Evelyn Bosma naar tweetaligheid bij Friese basisschoolleeringen wordt 

gebruikt door mensen die niet zo van het Fries houden. ‘Dat was nou ook weer niet de bedoeling’, 

zegt Bosma. (Mare) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.lc.nl/friesland/50-jaar-geleden-Drie-uren-Fries-op-elpees-25013450.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Gebarentaal-voor-Groningers-Mag-ik-een-eierbal-25041936.html
https://indebuurt.nl/woerden/sinterklaas/handig-voor-je-gedicht-deze-woorden-rijmen-op-woerden~87443/
https://www.mareonline.nl/wetenschap/praat-nederlands-met-mepraat-mar-frysk/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

  

  
 

 

Taal in het cabaret 
 

  

Hiske Schipper is docente Nederlands én 

cabaretière. Ze maakte een website met 

cabaretfragmenten, ‘Cabaret bij 

Nederlands’, die ze gebruikt om iets uit te 

leggen in de les: van spelling en 

leestekens (‘Dubbele punt’ van Drs. P) tot 

en met argumentatie (‘Dat vin ik nou 

kunst’ van Katinka Polderman). De site is 

bedoeld voor docenten Nederlands, maar 

wij denken dat iedere taalliefhebber er 

plezier aan kan beleven.  
 

 

 

 Bezoek de site 

  

 

  
 

 

 Engels 
 

  >> Het aantal nieuwe Engelse leenwoorden in het Deens lijkt te dalen. (The Local) 

 >> De Académie française is tegen franglais. (La croix) 

  >> Het eerste Engelse woord van het jaar: climate emergency. (Oxford Dictionaries) 

  >> ‘Grappige’ landkaart van de 300 plaatsen in Groot-Brittannië met bottom in de naam. (The Sun) 

  >> We moeten niet tegen het Engels zijn, maar wel voor het Nederlands. (VRT Taal) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Hoe weet je als nieuwkomer dat je goed taalonderwijs krijgt? (Kennislink) 

  

>> Slaap- en liefdesliedjes herkennen we ongeacht de taal waarin ze gezongen worden. (RTL 

Nieuws) 

  >> Donald Duck mengt zich in het patat/friet-debat. (Donald Duck) 
  

 

https://cabaretbijnederlands.com/
https://cabaretbijnederlands.com/
https://cabaretbijnederlands.com/
https://www.thelocal.dk/20191121/has-the-danish-language-stopped-borrowing-english-words
https://www.la-croix.com/Culture/venerable-Academie-francaise-denonce-lusage-franglais-2019-11-22-1201062165
https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2019?utm_source=Nov25-19&utm_medium=Email&utm_campaign=od-newsletter&utm_content=wordoftheyear-wotyhub-toppanel
https://www.thesun.co.uk/news/10410651/cheeky-map-uk-destinations-bottom/
https://vrttaal.net/in-de-kijker/opinie-niet-tegen-engels-wel-voor-nederlands
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederlands-leren-in-een-rijke-taalomgeving/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=Kennislink%20Nieuwsbrief%2022%20november%202019%20-%20Verdient%20een%20embryo%20dezelfde%20bescherming%20als%20een%20volwassen%20mens&utm_content=Kennislink%20Nieuwsbrief%2022%20november%202019%20-%20Verdient%20een%20embryo%20dezelfde%20bescherming%20als%20een%20volwassen%20mens+CID_345595a6e5b608acb3ac4e5258299b32&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Leren%20in%20een%20rijke%20taalomgeving/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4930881/slaapliedjes-muziek-universeel-onderzoek-harvard-ongeacht-de-taal
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4930881/slaapliedjes-muziek-universeel-onderzoek-harvard-ongeacht-de-taal
https://www.donaldduck.nl/bladzijde-45/aardappoll/


 

  

 

Advertentie 

Aangeboden: 20 
jaargangen Onze 
Taal 
  

  

Ik bied aan: 20 jaargangen Onze Taal, 

1998-2017. 

Zelf ophalen. 

Contact: 0345 - 515894. 

 

Marjo Hunting 

Culemborg 
  

 

  
 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Weer en onweer, kruid en onkruid, 

mensen en onmensen: ‘on-’ betekent 

soms ‘slecht’. Ook ‘onkosten’ is zo 

ontstaan, al heeft dit tegenwoordig niet 

meer voor iedereen een negatieve 

bijklank: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/kosten-

onkosten/. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

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/taaladvies/kosten-onkosten
https://onzetaal.nl/taaladvies/kosten-onkosten
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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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Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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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Advertentie 

Cadeautip: Taalkalenders 
 

 

 

  

  

Cadeautip voor de feestdagen: de 

Taalkalender en de Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 

Een vrolijke en kleurrijke kalender vol 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

afgewisseld met puzzels, taaltips en 

taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: 

de twee kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Bestel de kalender(s) in de 

webwinkel van Onze Taal 

  

 

 

  

  

 

Woordpost: gravitas 
 

  

Robert Gooijer beschrijft hoe actrice Olivia Colman de vorstin die zij in ‘The Crown’ speelt, gravitas 

geeft. Heeft gravitas iets met zwaartekracht te maken? Onze Taal gaat erop in. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/gravitas
https://onzetaal.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> De ‘ik begrijp uw brief niet’-sticker. (Klik) 

  >> Gaat u daten via een app, let dan op uw spelling. (Panorama) 

 >> Spreek je een Vlaming aan met u, je of ge? (LinkedIn) 

 >> Nieuwe prijs: de Everwijn Wassenbergh Penning. (Neerlandistiek) 
  

 

 

Woord van het jaar 2019 

 

  

Onze Taal kiest in december het Woord 

van het jaar – het woord dat het 

afgelopen jaar het best karakteriseert. 

Welk woord mag of welke woorden 

mogen niet in de top-tien ontbreken? 

 

U kunt vanaf nu woorden nomineren. 

  

 

 Nomineren 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in biografieën op Wikipedia. (OneWorld) 

  

>> Hoe pakken we de verengelsing van de taal aan? Moet je dan resoluut ‘against English’ zijn of 

kan het ook anders? Jelle van Baardewijk en Carel Jansen gingen in gesprek. (NPO Radio 1) 

  

>> Wat betekent het om naast Nederlands ook andere talen te leren en te gebruiken? Bij het 

KNAW-symposium ‘Meertalig Nederland’ op 6 december staat deze vraag centraal. (KNAW) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#taaltip  

Een student in het hoger beroeps-

onderwijs is geen HBO-er, geen HBO’er, 

geen hbo-er, maar een hbo’er: 

onzetaal.nl/taaladvies/hboer-hbo-er. 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/gravitas
https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/radar-maakt-sticker-voor-te-ingewikkelde-brieven
https://panorama.nl/entertainment/bizar/spelfouten-maken-je-minder-aantrekkelijk-op-dating-apps
https://www.linkedin.com/pulse/het-trio-u-je-en-ge-miet-ooms/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/de-everwijn-wassenbergh-penning/
https://m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=mrUa7iAF9r&wpMessageId=2716&userId=31200444&command=viewPage
https://m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=mrUa7iAF9r&wpMessageId=2716&userId=31200444&command=viewPage
https://m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=mrUa7iAF9r&wpMessageId=2716&userId=31200444&command=viewPage
https://www.oneworld.nl/opinie/hoe-wikipedia-systematisch-vrouwen-de-geschiedenis-uit-schrift/
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/520256-verengelsing-van-de-taal-moet-stoppen
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/meertalig-nederland
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://twitter.com/hashtag/taaltip?src=hashtag_click
https://onzetaal.nl/taaladvies/hboer-hbo-er/
https://m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=mrUa7iAF9r&wpMessageId=2716&userId=31200444&command=viewPage


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

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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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://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/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: duizend extra woningen is/zijn te weinig 
 

  

Het enkelvoud is heeft de voorkeur in een zin als ‘Duizend extra woningen is te weinig om aan de 

vraag te voldoen.’ In deze zin is duizend extra woningen eigenlijk geen meervoudig onderwerp, 

maar is een verkorte weergave van ‘een aantal/totaal van duizend extra woningen’, of van ‘het 

bouwen / beschikbaar stellen van duizend extra woningen’. 

  

De zin drukt dus niet uit dat elk van de afzonderlijke woningen ‘te weinig’ is, maar dat het aantal 

van duizend te weinig is. Vandaar dat een enkelvoudig werkwoord het best past. Anders is dat in 

bijvoorbeeld ‘Er zijn duizend extra woningen gebouwd.’ Nu is duizend extra woningen wel echt een 

meervoud en is zijn juist, want hier gaat het wél om de woningen zelf. 

  

Twee vergelijkbare voorbeelden waarin het enkelvoud de voorkeur heeft: ‘Twee bussen moet 

voldoende zijn’, ‘Drie boeken per dag lijkt me wel heel veel.’ 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> In Vlaanderen loopt een onderzoeksproject met telramen. (Taaltelefoon) 

  >> Oerwoudgeluiden of kraaiengeluiden bij FC Den Bosch? (Taalbank) 

 >> Waar komt het woord u vandaan en wanneer gebruiken we het? (Max Vandaag) 
  

 

 

Aanhef 
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/twee-treinen-extra-is-zijn-voldoende/
https://www.taaltelefoon.be/telraam
https://www.taalbank.nl/2019/11/18/kraaiengeluid/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/waar-komt-het-woord-u-vandaan-en-wanneer-gebruiken-we-het/
https://onzetaal.nl/


  

Stel, u schrijft een bericht aan 

Piet Jansen en u vindt een 

aanhef met ‘Geachte’ te formeel. 

Welke vorm is dan het meest 

geschikt om een man aan te 

spreken? 

 

U kunt uw keuze doorgeven  

via de website van Onze Taal. 
  

 

 Naar de website 

  

 

 

  

 

 

  

  
 

 

Winactie: boek over 

ongepast taalgebruik 
 

  

Het boek Rot zelf lekker op van Piet van 

Sterkenburg, emeritus hoogleraar 

lexicologie, is een verzameling van politiek 

incorrecte en explosieve woorden die lang 

niet altijd in naslagwerken beschreven 

zijn. 

 

We mogen vijf exemplaren van dit boek 

weggeven. Wilt u hiervoor in aanmerking 

komen? Mail dan via onderstaande knop 

uw naam en adres aan Raymond Noë van 

Onze Taal. 

 

De drie boeken van Susan Sontag, die u 

twee weken geleden kon winnen, gaan naar 

Corry Berends uit Bergen (L.), Niels Luyten 

uit Lommel en Rita Meijer uit Velden. 
  

 

 Meedoen 

  

 

 

 

 

En ook nog dit 
 

  >> Subtiele verschillen weerspiegelen taalpolitieke opvattingen over het Limburgs. (Neerlandistiek) 

  

>> Hoe kun je iemand verstaan in een drukke kroeg? Linda Drijvers legt het uit. (Universiteit van 

Nederland) 

  

>> In de Hoeksche Waard reed een automobilist rond met een vals rijbewijs. Dat bleek uit een 

tikfout. (Rijnmond) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/beste-heer-of-meneer-jansen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/beste-heer-of-meneer-jansen
https://www.scriptum.nl/boeken/rot-zelf-lekker-op/
mailto:raymond@onzetaal.nl?subject=wedstrijd%20Piet%20van%20Sterkenburg
mailto:raymond@onzetaal.nl?subject=wedstrijd%20Piet%20van%20Sterkenburg
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/de-staat-van-het-limburgs/
https://www.youtube.com/watch?v=SploTogaEKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SploTogaEKU&feature=youtu.be
https://www.rijnmond.nl/nieuws/188617/Automobilist-maakt-tikfout-op-vals-rijbewijs
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/beste-heer-of-meneer-jansen


 

 

  

  
 

 

Laatste kans: 

gesigneerd 
exemplaar van Babel 

 

  

In oktober won Gaston Dorren de Onze 

Taal/ANV-taalboekenprijs met Babel, een 

meeslepend en veelzijdig boek over de 

twintig grootste talen van de wereld.  

 

U kunt via de webwinkel van Onze Taal 

een door Gaston Dorren zelf gesigneerde 

uitvoering van Babel bestellen. Wees er 

snel bij, want er zijn nog maar een 

paar exemplaren beschikbaar!  

 

(De actie geldt zolang de voorraad strekt.) 
  

 

 Bestel 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

elke dag leuk & leerzaam!  

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/babel-van-gaston-dorren-krijgt-onze-taal-anv-taalboekenprijs
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/babel-van-gaston-dorren-krijgt-onze-taal-anv-taalboekenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel
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.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel
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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Woordpost: luzerne 
 

  

Er komt in Zeeland subsidie om de bruine kiekendief uit de luzerne te krijgen. Wat luzerne is en 

waar dat woord vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Menstruatiearmoede. (INT) 

  >> Jagger. (De Standaard) 

 >> Jagger. (Taaltelefoon) 

 >> Vroemvroempartij. (Taalbank) 

 >> Kies het Rembrandtwoord van het jaar. (INT) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/luzerne
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/luzerne
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2550-menstruatiearmoede
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191111_04710311?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.taaltelefoon.be/jagger
https://www.taalbank.nl/2019/11/13/vroemvroempartij/
http://rembrandtwoord.ivdnt.org/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

.   
 

 

Taalkundige 

factcheck 

 

  

Praten ouders meer met hun telefoon dan 

met hun kinderen? Vorige week werden 

krantenlezers opgeschrikt door dit bericht 

van onderzoekers uit Tilburg. 

 

Sterre Leufkens van het populaire weblog 

‘De Taalpassie van Milfje Meulskens’ zocht 

het uit. Wat blijkt? Er zit een goed 

(markt)onderzoek achter, maar dat zegt 

helemaal niet wat er uiteindelijk in de 

kranten kwam. En dat ligt vooral aan het 

persbericht. 
 

 

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Leerlingen van het Gymnasium Haganum winnen het Max Havelaar-toesprakentoernooi. 

(Universiteit Leiden) 

 >> Wat voor invloed hebben grote techbedrijven via emoji’s op de taal? (NRC) 

  

>> Het Groningse Statenlid Johan ten Hoove (50PLUS) wint de Klare Taal Bokaal 2019. (Dagblad 

van het Noorden) 
  

  

https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html
https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html
https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html
https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/11/leerlingen-gymnasium-haganum-winnen-max-havelaar-toesprakentoernooi/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/12/emojis-worden-gecensureerd-maar-hoe-erg-is-dat-a3980041
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Groninger-Statenlid-Johan-ten-Hoove-50PLUS-wint-Klare-Taal-Bokaal-2019-25023002.html
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Groninger-Statenlid-Johan-ten-Hoove-50PLUS-wint-Klare-Taal-Bokaal-2019-25023002.html
https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html


 

  

 

Advertentie 

Engelse uitdrukkingen 

verklaard 

  

  

Make some dough, play gooseberry, artful 

dodger, through the grapevine, in a blue 

funk, pay the piper ... Het Engels kent tal 

van idiomen die voor Nederlandstaligen 

niet meteen duidelijk zijn. 

 

In dit naslagwerk vindt u de vertaling van 

zo’n 1500 uitdrukkingen, met voorbeelden 

én informatie over de herkomst. Zo komt 

to rush your fences (‘overhaast handelen’) 

uit de jagerstaal: een ruiter die te haastig 

over fences (omheiningen) springt, loopt 

het gevaar te vallen. 

 

Een nuttig opzoekboek waar je ook nog 

iets van opsteekt. 

 

Alleen verkrijgbaar bij Onze Taal! 
 

 

 
 

 Bestellen via de webwinkel 

  

 

  

  

 

Humor en satire 
 

  >> Gelijke rechten: mannen willen ook hun eigen achtervoegsel in het Duits. (Der Postillon) 

  

>> “Het schuim komt mij niet op de mond bij allerlei anglicismen, ik heb nog nooit een brief naar 

Onze Taal gestuurd.” (De Groene Amsterdammer) 

 >> De ‘nieuwe taalregel’ van 2019 maakt een eind aan elke vorm van verwarring tussen d’s en t’s. 

(Neerlandistiek) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Wat is een betere app om een taal te leren: Duolingo of Drops? (CNet) 

 >> Waar komt de uitdrukking ‘Wat een sof!’ vandaan? (Onze Taal) 
  

  

http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
https://www.der-postillon.com/2017/11/gleichberechtigung-er.html
https://www.groene.nl/artikel/clay-solutions
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/de-nieuwe-taalregel-2019/
https://www.cnet.com/news/drops-language-app-vs-duolingo-how-to-choose-the-best-language-learning-app-for-you/
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-sof
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
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Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam 
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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.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/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://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


#2154 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

12 
NOV 

2019 
  

  

 

Taaltip: ambtenaars / ambtenaren 
 

  

Zowel ambtenaars als ambtenaren is correct als meervoud van ambtenaar; ambtenaren is veruit de 

gebruikelijkste vorm. 

  

Woorden die eindigen op het achtervoegsel -aar, hebben meestal een meervoud op -s: luisteraars, 

winnaars, schakelaars, enz. Sommige hebben daarnaast een meervoud op -aren, zoals 

beoefenaars/beoefenaren, eigenaars/eigenaren, leraars/leraren. Ook bij veel inwonernamen zijn er 

twee mogelijkheden: Brusselaars/Brusselaren, Leidenaars/Leidenaren, Texelaars/Texelaren. 

  

Soms spelen regionale verschillen een rol: in België is bijvoorbeeld leraars het gebruikelijkst, in 

Nederland leraren. In andere gevallen is de vorm met -aren formeler of zelfs archaïscher dan die 

met -aars. Zo spreken we eerder van makelaars en tovenaars dan van makelaren en tovenaren. Bij 

ambtenaar is het andersom: hier gebruiken we als meervoud dus vooral ambtenaren. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuws 
 

  >> Vlaanderen is eruit: vitale ouderen heten voortaan jaggers. (VRT) 

  

>> Twintig jaar geleden werd de Flemish Language Valley geopend. Twee jaar later was het 

initiatief failliet. (Focus WTV) 

 >> Québec blokkeert een verblijfsvergunning vanwege het gebruik van het Engels in een 

proefschrift. (de Volkskrant) 
  

 

 

Fries 
 

  

>> De provincie Fryslân trekt een miljoen euro uit om de Fryske Akademy te redden. (Provincie 

Fryslân) 

  >> Er is een nieuwe spellingchecker voor het Fries. (Neerlandistiek) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://vrttaal.net/nieuws/hier-komt-de-jagger
https://www.focus-wtv.be/nieuws/20-jaar-flanders-language-valley
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/quebec-blokkeert-verblijfsvergunning-om-engelstalig-hoofdstuk-proefschrift~b8b2edfd/
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/meer-geld-en-vernieuwingsplicht-voor-fryske-akademy_19927.html
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/meer-geld-en-vernieuwingsplicht-voor-fryske-akademy_19927.html
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/nieuwe-spellingchecker-voor-het-fries/
https://onzetaal.nl/


  

>> De provincie Fryslân wil het gebruik van het Fries in gemeenteraden stimuleren door middel van 

een taalcursus. (Friesch Dagblad) 
  

 

 Meningen 
 

  

>> ‘Literaire critici hebben kritiek op mijn taalgebruik, maar ze kennen zelf geen Nederlands.’ 

(RektoVerso) 

 >> ‘De taalprofessional van de toekomst is meertalig, heeft een zakelijke neus en kan schakelen 

tussen verschillende culturen.’ (BNR) 

  >> ‘Vermijd klemtoontekens in dictees.’ (Dictees.nl) 

  >> ‘Kom op nu, Nederland, taal naar uw taal!’ (Tubantia) 

  >> ‘Bij boerenpartij CDA is de taal als pruimtabak.’ (de Volkskrant) 
  

  

 

Video 
 

  >> Liesbeth Koenen over het belang van kennis van taal. (Neerlandistiek) 

  >> Word kampioen in de gymnastiek van de neerlandistiek. (YouTube) 

 >> Wanneer gebruik je deze en die? En wanneer dit en dat? (YouTube) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Enquête onder scholieren: hoe maken we het schoolvak Nederlands (nog) aantrekkelijker? 

(Neerlandistiek) 

  >> Waarom zijn namen zo lastig te onthouden? (NRC) 

  >> Nieuw: een atlas met regionale uitdrukkingen in Frankrijk. (Positiv) 
  

 

https://frieschdagblad.nl/2019/11/6/provincie-oppert-cursus-politiek-fries?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.rektoverso.be/artikel/de-zorgelijke-staat-van-de-literaire-kritiek-een-praktijkgeval
https://www.bnr.nl/podcast/woordwaarde/10394412/taalspecialist-van-de-toekomst
https://dictees.nl/dit-moet-je-even-zien/
https://www.tubantia.nl/dossier-opinie/kom-op-nou-nederland-taal-naar-uw-taal~ac139bbe/?referrer=https://www.google.com/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bij-boerenpartij-cda-is-de-taal-als-pruimtabak~b61ae419/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/wat-je-zegt-gaat-vanzelf/
https://www.youtube.com/watch?v=HUwr76L0Kuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pFaQ3A6KVRw&feature=emb_logo
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/enquete-hoe-maken-we-het-schoolvak-nederlands-nog-aantrekkelijker/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/08/waarom-zijn-namen-zo-moeilijk-te-onthouden-a3979652
https://positivr.fr/langue-francaise-cet-atlas-repertorie-les-expressions-regionales/


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
  

  

 

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 
Een vrolijke en kleurrijke kalender vol met 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 
Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

afgewisseld met puzzels, taaltips en 

taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: 

de twee kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Wat betekent ‘Wat een sof!’ en waar 

komt dat woord ‘sof’ vandaan? 

Op onze website leggen we het uit: 

www.onzetaal.nl/taaladvies/een-sof.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
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/taaladvies/een-sof/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://twitter.com/onzetaal


 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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Woordpost: seculier 
 

  

“Seculiere Arabische lessen helpen om Nederlands te leren”, zo meldt de onderzoekswebsite 

Apache. Maar wat is seculier precies? Onze Taal bekijkt het woord van alle kanten. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> ‘OK Boomer’: jongeren wijzen klagende babyboomers terecht. (Welingelichte Kringen) 

  

>> De inschrijving voor de Olympiade Nederlands, een taal- en literatuurwedstrijd voor leerlingen 

vanaf 15 jaar, is geopend. (Olympiade Nederlands) 

 >> Depressieve mensen gebruiken bepaalde woorden vaker, maar niet alleen negatieve. (Vice) 
  

 

 

2020 
 

  

Hoe spreekt u het jaartal 2020 

uit? Als ‘twintig-twintig’ of als 

‘tweeduizend-twintig’? 

 

U kunt uw keuze doorgeven in 

een poll op de website van Onze 

Taal. 

  

 

 Naar de poll 

  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/seculier
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/seculier
https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1227154/ok-boomer-de-reactie-van-jongeren-die-klaar-zijn-met-klagende-babyboomers-2.html
https://olympiadenederlands.org/
https://www.vice.com/be/article/xw58ea/depressie-woorden-die-mensen-vaker-gebruiken
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/uitspraak-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/uitspraak-2020
https://onzetaal.nl/


 

Opinies 
 

  

>> Het Nederlandse onderwijs in taal en literatuur kampt met veel achterstallig onderhoud. Het 

gebrek aan investeringen wreekt zich. (Neerlandistiek) 

  >> Er is dringend een herwaardering nodig van het literaire vertaalwerk. (Reformatorisch Dagblad) 

 >> Kiezen voor een Franse studie is een goed idee. Je kunt taaldocent worden, of manager. 

(Trajectum) 
  

 

 

Van oude teksten en computers 
 

  

Computers kunnen handgeschreven teksten en drukwerk van eeuwen geleden lezen. Sterker nog: 

je kunt ze daarin trainen, en dat doet het programma Transkribus. 

 

In een webinar (online presentatie) van bijna anderhalf uur op het YouTube-kanaal van de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag leggen twee specialisten uit hoe zoiets werkt. 
  

 

 Bekijk het webinar 

  

 

 

  

 

Taalagenda 
 

  

>> Sensatiebeluste of beschrijvende titels van nieuwsberichten: wat lokt lezers? Tim Groot 

Kormelink verdedigt zijn proefschrift ‘Capturing and making sense of everyday news use’ op 12 

november. (VU) 

  

>> Leerlingen die fysiek fitter zijn, zijn ook beter in spelling. Dat stelt Anne de Bruijn in haar 

promotie-onderzoek, dat ze verdedigt op 14 november. (RUG) 

  

>> 25 januari 2020: Symposium van het WAP (Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten) 

over ‘Taal & het brein’. (Het WAP) 

  

>> Nog tot 26 januari 2020 zijn inzendingen welkom voor de Schrijfprijs NT2, een schrijfwedstrijd 

voor anderstalige volwassenen en jongeren die Nederlands leren. (Schrijfprijs NT2) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

Jazzzanger, fitnessstudio, appprotocol ... 

Ken jij nog meer woorden met drie 

dezelfde letters achter elkaar? (Of 

misschien wel meer?) Laat het ons 

weten via Facebook (via de link 

hieronder) en wie weet zie je je 

bijdrage binnenkort terug in Onze Taal. 

https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/neerlandistiek-keer-het-tij/
https://www.rd.nl/boeken/vertaler-ondergeschoven-kindje-in-de-literatuur-1.1607208
https://trajectum.hu.nl/in-deze-tijd-is-behoefte-aan-welsprekendheid-en-hoffelijkheid-de-franse-cultuur-heeft-dat/
https://www.youtube.com/watch?v=o6BRXq1S-b8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o6BRXq1S-b8&feature=youtu.be
https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/okt-dec/12nov_t-groot-kormelink.aspx
https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-ceremonies/promoties-2019?hfId=119464
https://www.hetwap.nl/symposium-taal-en-het-brein/
https://www.schrijfprijsnt2.org/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

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 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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.335399316529417/2469803946422266/?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/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://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
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Taaltip: in beslag nemen / inbeslagnemen 
 

  

De juiste schrijfwijze is in beslag nemen. Ook de vervoegde vormen worden in drie losse woorden 

geschreven: in beslag neemt, nam in beslag, in beslag genomen, enz. 

  

Vaste combinaties van een werkwoord met een voorzetsel plus zelfstandig naamwoord worden 

meestal los geschreven: in stand houden, onder curatele stellen, ten laste leggen, in beslag nemen, 

enz. De spaties blijven ook staan als het voltooid deelwoord bijvoeglijk of als zelfstandig naamwoord 

wordt gebruikt: de in beslag genomen goederen, het in beslag genomene, een in vrijheid gestelde 

verdachte, het ten laste gelegde. 

  

Wel één woord zijn afleidingen van dit soort combinaties zoals inbeslagneming (of inbeslagname), 

instandhouding en tenlastelegging. (Zie ook hier.) 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Kinderen en taal 
 

  

>> Een kwart van de kinderen in Nederland heeft een taalachterstand. Een van de oorzaken: 

ouders zijn te druk met hun telefoon. (Metro en Het Parool) 

  

>> Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, wil het Nederlands van alle kleuters laten testen. 

(Knack) 

 >> Experts reageren verdeeld op het voorstel van Weyts. (VRT) 

 >> De eerste kinderpromotie ooit gaat over dyslexie. (Marant) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/inachtneming-in-acht-neming/
https://onzetaal.nl/taaladvies/instandhouden-in-stand-houden/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/11/kinderen-de-dupe-van-telefoongebruik-ouders
https://www.parool.nl/nederland/afgeleid-door-je-smartphone-daar-is-je-kind-de-dupe-van~b3a6d564/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/ben-weyts-wil-taalkennis-van-kleuters-testen-groen-waarschuwt-voor-taalwoestijn/article-news-1527975.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/04/een-taalbad-voor-kleuters-met-taalachterstand-heeft-een-averec/
https://marant.nl/de-eerste-kinderpromotie-ooit-gaat-over-dyslexie/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Wedstrijd: boek van 

Susan Sontag 
 

  

Twee essays van de Amerikaanse 

schrijfster en filosofe Susan Sontag (1933-

2004), eerder in boekvorm verschenen als 

Ziekte als metafoor en Aids en zijn 

metaforen, zijn dit jaar gebundeld 

heruitgegeven. Er werd onlangs een 

artikel aan gewijd in De Groene 

Amsterdammer. 

 

We mogen drie exemplaren van deze 

bundeling weggeven. Wilt u in aanmerking 

komen? Mail dan uw naam en adres aan 

Raymond Noë via de knop hieronder.  
 

 

 

 Meedoen 

  

 

 

 

 

En ook nog dit 
 

  

>> Drieletterwoord: er is nader onderzoek nodig op het gebied van ‘vraagwoord + de fuk’. 

(Neerlandistiek – waarschuwing: veel voorbeelden bevatten schuttingtaal) 

  

>> Dictee: toelichting bij de lastige woorden van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, editie 

2019. (Onze Taal) 

  

>> Tekencolumn: In Het Grote-Ergernissen-Kwartet is ook plaats voor taal. (Renske de Greef) 

  

>> Liedje: The French Brexit Song. (Joop) 
  

 

https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/ziekte-als-metafooraids-en-zijn-metaforen/
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/ziekte-als-metafooraids-en-zijn-metaforen/
https://www.groene.nl/artikel/de-edele-kalme-dood
https://www.groene.nl/artikel/de-edele-kalme-dood
mailto:raymond@onzetaal.nl?subject=wedstrijd%20Susan%20Sontag
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/hoe-de-fuk/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-2019-toelichting
https://www.renskedegreef.nl/tekencolumns/hetgroteergernissenkwartet
https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/franse-brexit-song-eist-van-britten-geef-onze-woorden-terug


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 

Een vrolijke en kleurrijke kalender vol 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

afgewisseld met puzzels, taaltips en 

taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Je hebt ‘guur weer’ en je hebt ‘ongure 

types’. ‘Guur’ en ‘onguur’ hebben allebei 

een negatieve betekenis. Hoe dat kan, 

leggen we uit op onze website: 

www.onzetaal.nl/onguur. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
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
http://www.onzetaal.nl/onguur
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://twitter.com/onzetaal
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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