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Taaltip: niesen / niezen 
 

  

Zowel niesen als niezen is juist. Het woord kan met een s-klank en met een z-klank worden 

uitgesproken en ook op beide manieren worden geschreven. 

 

Bij niesen hoort de vervoeging ‘nieste – geniest’. Die vormen staan op één lijn met bijvoorbeeld 

‘briesen – brieste – gebriest’. Bij niezen hoort ‘niesde – geniesd’. Vergelijk ‘kniezen – kniesde – 

gekniesd’ of ‘reizen – reisde – gereisd’. 

 

Er zijn meer werkwoorden met twee vormen, zoals spiesen/spiezen en schransen/schranzen. 

 

Meer uitleg staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> ’s-Hertogenbosch heeft meer dan honderd namen. (In de buurt) 

  

>> Bijna een op de vier kleuters in Vlaanderen groeit op in een gezin waar geen Nederlands wordt 

gesproken. (SCEPTR) 

 >> Het taalgebruik in de accountancy is soms bijzonder onbegrijpelijk. (AccountantWeek) 

 >> Een petitie roept op tot aanpassing van de definitie van ‘vrouw’ in Oxford-woordenboeken. 

(Holebi) 

 >> Op veel scholen in Tibet is het Tibetaans alleen nog maar een bijvak en is het Chinees de 

voertaal. (de Volkskrant) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/nieste-niesde/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://indebuurt.nl/denbosch/genieten-van/dit-is-waarom-den-bosch-twee-namen-heeft~105204/
https://sceptr.net/2020/03/24-kleuters-spreekt-thuis-geen-nederlands/
https://accountantweek.nl/artikel/onbeschrijfelijk-of-onbegrijpelijk
http://holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=18273
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-tweetalige-scholen-in-tibet-wordt-tibetaans-steeds-meer-een-bijvak~ba83e55a/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Advertentie 

Taalboekenpakket 
 

 

  

Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op 

maat, maar stelt ook boeken samen: over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk.  

 

Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de 

boeken Grammatica, Leestekens en 

Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u 

de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!  

 

Meer informatie in de webwinkel.  
 

 

 
 

 
Naar de webwinkel 

  

 

  

  

 Taalmensen 
 

  

>> Pepijn Lanen wint Lennaert Nijgh Prijs voor de “volstrekt originele taal in zijn songteksten”. 

(Theater) 

 >> Waarom is de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez zo’n goede spreker? (Trouw) 

  >> Jan Stroop pleit ervoor om een plein te vernoemen naar dialectologe Jo Daan. (Zaanstad) 

  >> Taaljournalist Gaston Dorren spreekt u toe in ‘De vrijmivi’. (Gaston Dorren op YouTube) 
  

  

 

Taalcolumns 
 

  >> Spreek je moerstaal. (Voorburgs Dagblad) 

  >> Vreemde taal. (punt) 

  >> Vervlaamsing op Indeleiderstrui.nl: ‘Hoezo is dat erg?’ (In de leiderstrui) 
  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://www.theater.nl/nieuws/pepijn-lanen-ontvangt-lennaert-nijgh-prijs/?acceptCookies=5e665ac20eff6
https://www.trouw.nl/politiek/wat-de-speeches-van-alexandria-ocasio-cortez-zo-goed-maakt-dit-is-haar-geheim~ba486943/
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/49586/pleidooi-op-vrouwendag-noem-een-plein-naar-jo-daan/
https://www.youtube.com/watch?v=1_UFE5rchGg
https://voorburgsdagblad.nl/Columns/spreek-je-moerstaal-
https://punt.avans.nl/2020/03/column-vreemde-taal/
https://www.indeleiderstrui.nl/idl-producties/276162/column-vervlaamsing-op-indeleiderstruinl-hoezo-is-dat-erg
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
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Gratis te lezen: 

ons interview met 

Annejet van der Zijl  
 

  

Dit jaar heeft Annejet van der Zijl, bekend 

van haar biografische romans, het 

Boekenweekgeschenk geschreven. 

 

In het 2/3-nummer van Onze Taal vertelt 

ze over haar schrijfproces: “Je zit als 

biograaf gevangen in een stalen fort van 

feiten en dat fort plunder ik.” Maar ook: 

“Schrijven is verleiden.” 

 

Vanwege de Boekenweek is het 

interview gratis te lezen op de 

website van Onze Taal. 

 

De inhoudsopgave van dit nummer van 

Onze Taal staat ook online.  
  

 

 
Lees het interview 

  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Het woord eega kan zowel een 

echtgenote als een echtgenoot 

aanduiden. De spelling ega (die je 

weleens tegenkomt voor de mannelijke 

variant) is niet juist. Meer uitleg: 

www.onzetaal.nl/eega. 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, 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://onzetaal.nl/taaladvies/
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https://www.facebook.com/onzetaal/
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https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/taaladvies/eega-ega/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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