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Taaltip: de/het omslag 
 

  

Zowel de omslag als het omslag is correct als het om een boek- of tijdschriftomslag gaat. Vooral in 

de boeken- en tijdschriftenwereld lijkt het omslag wat gebruikelijker. Vandaar dat we vorige week in 

Taalpost de Onze Taal-omslagverkiezing aankondigden als ‘Wat is het mooiste omslag van 2019?’ 

  

Er had ook kunnen staan ‘Wat is de mooiste omslag van 2019?’ De keuze van het lidwoord bij 

omslag is vooral een kwestie van smaak. Het is wel aan te raden om binnen één tekst consequent 

één lidwoord aan te houden. Wie het omslag schrijft, kiest bijvoorbeeld ook voor dit/dat omslag en 

een mooi omslag. Bij de omslag horen deze/die omslag en een mooie omslag. 

  

In de betekenis ‘verandering, ommekeer’ (zoals in ‘cultuuromslag’ of ‘omslag van het weer’) is 

overigens alleen de omslag correct. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

2020 
 

  

>> Er is ophef ontstaan over de beslissing van de Universiteit Twente om vanaf 1 januari 2020 het 

Engels als voertaal in te stellen. (DDS) 

  >> Hoe het schoolvak Nederlands in 2020 eindelijk gaat veranderen. (Neerlandistiek) 

 >> In 2020 komt er een leenwoordenteller. (De Taalstaat) 

 >> ‘Sign now’ wil op het Songfestival in 2020 een gebarentolk in 42 talen. (Spreekbuis) 
  

 

 Leren 
 

  >> Ook door te bewegen kunnen kinderen een taal leren. (Kennislink) 

 >> Scholieren leren in een examenvreestraining wat het belang van lezen kan zijn. (Joop) 

  >> Steeds meer Nederlanders leren Chinees. (RTL) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/ophef-om-keuze-voertaal-universiteit-twente-pieter-heerma-gaat-los-op-universiteit-een-tamelijk-bizar-idee/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/12/hoe-het-schoolvak-nederlands-in-2020-eindelijk-gaat-veranderen/#more-44857
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/522831-15-eeuwen-nederlandse-taal-nicoline-van-der-sijs
https://www.spreekbuis.nl/sign-now-wil-songfestival-gebarentolk-in-42-talen/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/al-spelend-leer-je-nederlands/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-belang-van-leren-lezen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4939276/china-chinees-cursus-leerlingen-onderwijs-familie
https://onzetaal.nl/


  

  

 

(Advertentie) 

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 31 december een doorlopend 

lidmaatschap afsluit (à € 46,–), krijgt u ‘Waar 

komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een luchtig 

en leerzaam boekje over de herkomst van 

alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, poedelnaakt, op je hurken en 

nijlpaard. 

 

Het lidmaatschap gaat in op 1 februari. 

 

 

 

 

Meer informatie in onze 

webwinkel 

  

 

 

  

  

 Verkiezingen 
 

  >> De onjuiste spatie van 2019. (Spatiegebruik) 

 >> Een woordje uitleg over ‘they’, het woord van het jaar bij Merriam-Webster. (Merriam-Webster) 

  >> In het Frans bestaat geen equivalent van ‘they’. (Huffington Post) 

  >> ‘Karma’ en ‘yeet’ zijn Kinderwoord en Tienerwoord van 2019 in Vlaanderen. (VRT) 

  >> Woorden van het jaar bij Van Dale: ‘boomer’ (Nederland) en ‘winkelhieren’ (Vlaanderen). (NOS) 
  

  

 

Geen taalgeluk 
 

  >> Greta Thunberg excuseert zich voor het ongelukkige gebruik van ‘Swenglish’. (De Limburger) 

  

>> Deelnemers aan de Gerard Vermeersch-schrijfwedstrijd moesten een column schrijven met als 

thema ‘Vrijdag de dertiende’. Er is geen winnaar. (Het Laatste Nieuws) 
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https://www.spatiegebruik.nl/2019/
https://www.merriam-webster.com/video/2019-word-of-the-year-behind-the-scenes
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-mot-de-lannee-2019-aux-etats-unis-en-est-un-qui-manque-cruellement-en-france_fr_5def62e4e4b05d1e8a5754cf
https://vrttaal.net/nieuws/karma-en-yeet-zijn-kinderwoord-en-tienerwoord-van-2019
https://nos.nl/artikel/2315084-boomer-gekozen-als-van-dale-woord-van-het-jaar-2019.html
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191215_00137344/greta-thunberg-zegt-sorry-na-opmerking-wereldleiders-moeten-tegen-de-muur-gezet-worden
https://www.hln.be/in-de-buurt/ieper/geen-winnaar-in-schrijfwedstrijd-gerard-vermeersch-te-veel-taalfouten-in-teksten~a56fe56e/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

De woorden ‘ampel’ en ‘amper’ lijken 

veel op elkaar, maar ze hebben vrijwel 

tegenovergestelde betekenissen. Op 

onze website lees je er meer over: 

onzetaal.nl/taaladvies/ampel-amper/ 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips 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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