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Taaltip: in en in gelukkig / in-en-in-gelukkig / 

in- en ingelukkig 
 

  

De juiste schrijfwijze is in- en ingelukkig. 

 

Ingelukkig betekent ‘heel gelukkig’. In is daarbij een versterkend voorvoegsel – niet te verwarren 

met het tegenstellende voorvoegsel in dat we zien in woorden als incorrect, indirect en inhumaan. 

Het woord ingelukkig kan nog extra versterkt worden: in- en ingelukkig betekent ‘enorm gelukkig’. 

Vergelijkbare combinaties met in zijn in- en ingemeen en in- en intriest. 

 

Overigens zou de spelling in-en-ingelukkig op zich ook goed denkbaar zijn: als één woord met 

streepjes tussen de eerste delen om de vaste verbinding aan te geven. De keuze is echter gevallen 

op de schrijfwijze als samentrekking: in- en ingelukkig (in feite een verkorte vorm van ‘ingelukkig 

en ingelukkig’). Op dezelfde manier schrijven we bijvoorbeeld ijs- en ijskoud en door- en doornat. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Managementtaal 
 

  

>> Opinie: ‘Dat ergerlijke managementjargon moet eruit’. (De Tijd) 

  

>> Verdediging van Japke-d. (Neerlandistiek) 

  

>> In vacatures wordt te veel managementtaal gebruikt. Dat zeggen arbeidsmarktexperts. (VRT) 
  

 

 Frans 
 

  

>> Het Frans wordt steeds minder populair in het Verenigd Koninkrijk. (Courrier international) 

  

>> De Franse minister van cultuur wil meer advertenties in het Frans. (The Guardian) 

  

>> Kunnen baby’s twee talen tegelijk leren? Bien sûr! (The Conversation) 
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Zomerschool 

Groot Dictee 
 

  

Het Nederlandse radioprogramma De 

Taalstaat en het Genootschap Onze Taal 

organiseren samen deze zomer een 

‘zomerschool Groot Dictee’. Iedere week 

worden deelnemers klaargestoomd voor 

de nieuwe editie van het Groot Dictee, op 

2 november 2019 op de radio. Dat 

gebeurt in de uitzendingen van De 

Taalstaat (op NPO Radio 1). 

 

Op de website van Onze Taal staat telkens 

uitgebreide achterinformatie over de 

aangeroerde kwestie (afgelopen zaterdag 

was dat bijvoorbeeld de spelling van 

verkleinwoorden). 
 

 

 Engels 
 

  

>> Dat het Engels de wereldtaal wordt, kan ook een bedreiging zijn. Voor Engelstaligen. (NY Times) 

  

>> Studenten uit de VS zullen bijvoorbeeld binnenkort ontdekken dat ze voor een prikje in Leuven 

kunnen studeren. (De Standaard) 

  

>> Op een fietskaart voor toeristen heet Rotterdam ‘Amsterdam Modern South Quarter’ (en 

Amsterdam zelf ‘Old Amsterdam’). (Trouw) 
  

 

 

Opinie 
 

  

>> ‘Ban de vechtmetaforen voor kankerpatiënten!’ (De Standaard) 

  

>> ‘Lang leve de puntkomma!’ (The Spectator) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Veel Vlaamse kinderen spreken ‘Hollands’. Met dank aan YouTube. (De Morgen) 

  

>> Het is voor frauderende taalscholen in Nederland nog steeds mogelijk een keurmerk te krijgen. 

(De Gelderlander) 
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>> De bank JPMorgan Chase wil reclameberichten door kunstmatige intelligentie laten schrijven. 

(Customer first) 

  

>> Een student bedenkt voor ruim honderd wetenschappelijke begrippen woorden in Britse 

Gebarentaal. (BBC) 

  

>> Sterft het woord dromedaris uit? (Mainzer Beobachter) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Onze Taal-lezer Nard Loonen heeft een 

mooie verzameling met samenstellingen 

waarvan het eerste deel ‘heel erg’ betekent. 

Bekijk zijn verzameling op 

https://nardloonen.nl/2018/09/02/apetrots-

en-keileuk/. Aanvullingen zijn altijd 

welkom! 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u meestal twee keer per week (in juli en augustus één keer) het belangrijkste 

taalnieuws. 

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