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Taaltip: naast/behalve + een voorzetsel 

Een zin als ‘Naast AZ ben ik fan van Anderlecht’ is niet juist. Wel goed is: 

’Behalve van AZ ben ik fan van Anderlecht.’ Een andere mogelijkheid is: ‘Ik ben 

niet alleen fan van AZ, maar ook van Anderlecht’, of eenvoudigweg ‘Ik ben fan 

van AZ en (ook) van Anderlecht.’ 

 

De zin ‘Naast AZ ben ik fan van Anderlecht’ loopt niet goed, omdat het 

voorzetsel van ontbreekt bij AZ. Na naast kan echter geen voorzetsel volgen; 

‘Naast van AZ …’ is geen goed Nederlands. Bij het min of meer synonieme 

behalve kan dat wel: ‘Behalve van AZ ben ik fan van Anderlecht.’ 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Weetjes 

 De Taaltelefoon signaleert een trend naar ‘ontgaderen’. (Taaltelefoon) 

 Worstelen Duitse kinderen ook met naamvallen? (NRC) 

 2019 wordt voor Unesco het Internationale Jaar van Inheemse Talen. 

(Unesco) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://taaltelefoon.be/ontgaderen
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/20/hebben-ook-duitse-kinderen-problemen-met-de-naamval-a1600199
https://en.unesco.org/IY2019


  

Dicteekoorts 

 Op het Zeer Groot Dictee der Nederlandse Talen lazen auteurs een tekst 

in het dialect voor en moesten de deelnemers alles in 

Standaardnederlands opschrijven. (Focus WTV en Taalfluisteraar) 

 Welmoed Sijtsma is de auteur van het Grut Frysk Diktee (Groot Fries 

Dictee) en spreekt van huis uit Fries, maar moet wel ‘weer even 

oefenen’. (Omroep Fryslân)  

 

  

  

  

En verder 

 Het Platform Handschriftontwikkeling betreurt het dat het handschrift 

zowel bij kinderen als volwassenen verloedert. (Digischool) 

 De Persgroep publiceert in zijn bladen 10 procent minder woorden, 

want het papier is op. (de Volkskrant) 

 

  

  

  Teksten laten corrigeren? 

http://www.focus-wtv.be/nieuws/taalfanaten-worstelen-zich-door-dialecten
https://taalfluisteraar.be/2018/04/22/brussels-meest-verstaanbare-dialect-voor-vlamingen/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/804500-dicteeschrijver-welmoed-sijtsma-ik-moet-weer-even-oefenen
http://digischool.nl/artikel/handschrift-verloedert-schrijfonderwijs-geen-prioriteit-meer/
https://www.volkskrant.nl/media/het-papier-is-op~a4594683/
https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie


 

  

 

Teksten schrijven is een vak op zich - en 

teksten nakijken ook. Laat uw tekst 

daarom corrigeren door de 

Taaladviesdienst van Onze Taal.  

Twee van onze ervaren taaladviseurs 

bekijken of de punten en komma’s op de 

juiste plaats staan, of de spelling en 

zinsbouw juist zijn en of de boodschap die 

u wilt overbrengen goed over het voetlicht 

komt. 

 

Onze Taal corrigeert allerlei teksten: 

advertenties, brieven, columns, artikelen, mailings, websiteteksten, rapporten, 

jaarverslagen, boeken, enz. 

 

Mail uw tekst naar taaladvies@onzetaal.nl voor een vrijblijvende offerte.  

Lees meer 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

(Bilthoven). 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie
https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie
mailto:taaladvies@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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Appen, whappen of whatsappen? 

Welk werkwoord gebruiken Nederlanders voor het versturen van berichten 

via WhatsApp? Voor zijn profielwerkstuk op het Gymnasium Haganum deed 

Simeon van der Vos daar onderzoek naar. Hij publiceerde de resultaten deze 

week samen met Ton van der Wouden van de Universiteit Leiden in het 

internettijdschrift Neerlandistiek.  

Door onderzoek te doen op Twitter ontdekten Van der Vos en Van der Wouden 

dat het woordgebruik in de loop van de afgelopen jaren veranderd is: “Als u 

ons vertelt dat u niet begrijpt waarom al die mensen zoveel whappen, dan laat 

u duidelijk merken dat u de laatste jaren onder een steen geleefd heeft, en als 

u whatsappen gebruikt dan bent u wel een beetje bij de tijd, maar ook niet 

helemaal.” 

 

  

  

  

Taal wereldwijd 

 Volgens de Italiaanse Accademia della Crusca stopt het ministerie 

lesboeken vol met Engelse woorden. (The Guardian) 

 Franse universiteiten mogen zich geen ‘research university’ noemen, 

heeft de rechter bepaald. (Libération) 

 Wikitongues: een project om de rap uitstervende talen van de wereld te 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/appen-whappen-of-whatsappen-wat-doet-u/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/appen-whappen-of-whatsappen-wat-doet-u/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/18/italian-language-siege-imported-english-words-warns-florence/
http://www.liberation.fr/debats/2018/04/15/la-langue-francaise-vaut-bien-un-combat-judiciaire_1643552


documenteren. (National Geographic) 

 

  

  

  

Verse woorden 

 Neologisme van de week: trollenleger. (IvdNT) 

 Ander mooi nieuw woord: spijtpaneel. (Taalbank) 

 En het woord van de week volgens de Taaltelefoon: weesfiets. 

(Taaltelefoon) 

 

  

  

  

En verder 

 It Grut Frysk Diktee wol rekôr oan dielnimmers. (Omrop Fryslân) 

 In sommige gebieden op de wereld komt een bepaald gen bij mensen 

voor dat het onderscheiden van medeklinkers iets makkelijker maakt. In 

die gebieden hebben talen meer medeklinkers. (Medical XPress) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Handig hulpmiddel: Grammatica 

https://news.nationalgeographic.com/2018/04/saving-dying-disappearing-languages-wikitongues-culture/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://www.taalbank.nl/2018/04/18/spijtpaneel/
https://www.taaltelefoon.be/weesfiets
https://www.omropfryslan.nl/nijs/804397-grut-frysk-diktee-wol-rekor-oan-dielnimmers
https://medicalxpress.com/news/2018-04-link-gene-variation-language.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht


 

  

 

In Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht 

wordt een breed scala aan grammaticale termen 

uitgelegd – van ‘zelfstandig naamwoord’ tot 

‘rangtelwoord’ en van ‘lijdend voorwerp’ tot ‘bepaling 

van gesteldheid’. De uitleg bij elk grammaticaal begrip is 

kort en krachtig; de vele voorbeelden zorgen voor extra 

duidelijkheid. Bovendien zijn er kaders toegevoegd 

waarin je het antwoord vindt op veelgestelde 

grammaticale vragen. 

 

Dat alles maakt dit boek tot hét hulpmiddel om (weer) 

thuis te raken in de grammatica van het Nederlands. Grammatica is onmisbaar 

voor scholieren, studenten én hun docenten! 

 

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht is geschreven door de 

Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal en kost € 15,-.  

Bestel nu 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

Waver). 

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht
https://onzetaalwebwinkel.nl/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht
https://onzetaalwebwinkel.nl/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Taaltip: de jaarlijkse(,) grote schoonmaak 

De zin ‘Het is weer tijd voor de jaarlijkse grote schoonmaak’ kan het best 

zonder komma worden geschreven. Zo wordt uitgedrukt dat grote 

schoonmaak een vast geheel vormt, met jaarlijkse als een nadere bepaling 

daarbij. Er ligt geen pauze tussen jaarlijkse en grote. 

 

Vergelijkbare combinaties zijn onverwachte persoonlijke omstandigheden en 

hoogwaardig openbaar vervoer. Ook hier vormen persoonlijke 

omstandigheden en openbaar vervoer een min of meer vast geheel en is het 

eerste bijvoeglijk naamwoord een nadere bepaling bij dit geheel. 

 

Een komma is wel juist als twee bijvoeglijke naamwoorden elk afzonderlijk iets 

zeggen over het zelfstandig naamwoord en er een (korte) pauze klinkt: een 

droge, zonnige dag; een spannend, meeslepend verhaal; vriendelijke, 

behulpzame medewerkers. De komma is dan te vergelijken met het woord en: 

een droge en zonnige dag; een spannend en meeslepend verhaal. Ook kunnen 

de bijvoeglijke naamwoorden in zulke gevallen vaak worden omgewisseld: een 

zonnige, droge dag; behulpzame, vriendelijke medewerkers. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies/komma-tussen-bijvoeglijke-naamwoorden


  

Beledigingen 

 Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zijn excuses aangeboden aan 

zijn collega Max Verstappen omdat hij hem een ‘eikel’ had genoemd. 

(Formule1.nl) 

 Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, distantieert zich van het 

taalgebruik van parlementariër Koen Daniëls, die over het toelaten van 

zorgbehoevende kinderen in het onderwijs sprak als ‘kinderen zonder 

armen of benen toch leren zwemmen’. (VRT NWS) 

 Toneelschrijver Jan Veldman: “Je bent ‘dom’ als je geen gebruik maakt 

van de Groninger taal, als je dat kan.” (RTV Noord) 

 

  

  

  

Dag van het Duits 

 Vandaag is het de Dag van de Duitse taal. Mach mit! (Mach mit) 

 Op steeds meer Drentse basisscholen is er aandacht voor de Duitse 

taal: “We willen vooral dat ze de angst om Duits te spreken kwijtraken.” 

(RTV Drenthe) 

 Het tekort aan leraren Duits is, vooral in de Randstad, nijpend. 

(Duitslandweb) 

 De carnavalshit ‘Hé Jacqueline, waar is de vaseline?’ is nu ook in het 

Duits beschikbaar: ‘Hey Schakkeline, wo ist die Vaseline?’ (Omroep 

Brabant) 

 In Bredevoort heet de Dag van het Duits ‘de Dag van de Buurtaal’. 

(Winterswijkse Weekkrant) 

 

  

  

https://www.formule1.nl/nieuws/hamilton-heeft-verstappen-excuses-aangeboden-voor-taalgebruik/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/12/crevits--distantieert-zich--van-taalgebruik-n-va-parlementslid-d/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/192780/Je-bent-dom-als-je-geen-gebruik-maakt-van-de-Groninger-taal-als-je-dat-kan
http://machmit.nl/dag-van-de-duitse-taal/over-de-dag-van-de-duitse-taal
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133632/Duits-op-de-basisschool-Toch-wel-handig-om-de-taal-van-de-buren-te-kennen
https://duitslandinstituut.nl/artikel/25704/factsheet-positie-van-het-schoolvak-duits
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2769831283/Hey+Schakkeline,+wo+ist+die+Vaseline,+Duits+succestrio+Dorfrocker+doet+Mosterd+na+de+Maaltijd.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2769831283/Hey+Schakkeline,+wo+ist+die+Vaseline,+Duits+succestrio+Dorfrocker+doet+Mosterd+na+de+Maaltijd.aspx
https://www.winterswijkseweekkrant.nl/nieuws/algemeen/404676/-dag-van-de-buurtaal-2018-voor-170-leerlingen-


  

En verder 

 De Nederlandse premier Mark Rutte ontmoette op staatsbezoek in 

China vorige week ook studenten Nederlands. En sprak Engels tegen ze. 

(NRC Handelsblad) 

 Waarom Ronald McDonald in Japan Donald McDonald heet. (Kotaku) 

 De Franse Nobelprijswinnaar Patrick Modiano heeft een hypnotische 

stijl. Maar soms klinkt hij toch ook wel wat stroef, zegt zijn Nederlandse 

vertaler. (Roger Abrahams) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Training zakelijk schrijven  

 

  

 

Hebt u een functie waarin u veel teksten 

schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten, 

offertes, websiteartikelen en nieuwsbrieven)? 

Bent u benieuwd hoe u uw teksten effectiever 

kunt maken en hoe u er meer structuur in 

kunt aanbrengen? Volg dan een training 

zakelijk schrijven bij Onze Taal.  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 

training van vrijdag 8 juni in Amsterdam.  

Lees meer 

 

 

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/12/chinese-studenten-kijken-ook-naar-lubach-a1599206
https://www.kotaku.com.au/2018/04/why-ronald-mcdonalds-name-is-slightly-different-in-japan/
http://rogerabrahams.nl/vertalers-nieuwe-modiano-is-iets-geks-aan-hand/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven


   

  

 

JUN. 

14 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. Meer informatie. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

 

JUN. 

05 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik 

van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort 

centraal. Meer informatie. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

 
  

  

  

 

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen. 

 

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Meer informatie. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25, e-mail: paula@onzetaal.nl. 
  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam?_ga=2.121437832.1472780240.1523878340-955115331.1518079241
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-dinsdag-5-juni-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-dinsdag-5-juni-2018
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=vraag%20over%20incompanytrainingen%20van%20Onze%20Taal


  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

Waver). 
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https://onzetaal.nl/adverteren
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Poëzie en meertaligheid 

Hoe kan poëzie een vorm van documentatie zijn die talen voedt en beschermt? 

Welke invloed hebben de gebeden en gedichten van toen op de dichters en 

sprekers van nu? Voor welke keuzes komt een meertalige dichter te staan in 

het schrijfproces? 

Die vragen komen aan bod in de derde editie van de meertaligheidsreeks van 

Stichting Perdu. Op vrijdag 20 april vindt in Amsterdam Toren van Babel III: 

Syzygy plaats, een programma in het Engels en Nederlands, met poëzie in het 

Chamorro, het Manchu en het Fries. (Klik hier voor het programma.) 

 

  

  

  

Weetjes 

 Sommige nieuwe woorden houden het niet lang vol, bijvoorbeeld 

muziekweg. (IvdNT) 

 In Den Haag stelt de VVD voor het woord laagopgeleid niet meer te 

gebruiken. (Dagblad 070) 

 Zaterdag gaat de mooc (massive open online course) over het Fries van 

start. (Frisian MOOC) 

 Er zijn plannen voor een investering van 178 miljoen euro in het Iers. En 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.perdu.nl/nl/r/toren-van-babel-iii-syzygy/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://dagblad070.nl/haagse-vvd-wil-eind-aan-de-term-laagopgeleid/
https://frisianmooc.com/


misschien komt er in Dublin een centrum voor Ierse taal en cultuur. 

(The Journal) 

 

  

  

  

Mark Zuckerberg 

 Wat vertelde de lichaamstaal van Mark Zuckerberg tijdens de eerste 

hoorzitting over Facebook? (Moneyish) 

 En welke woorden stonden er op zijn spiekbriefje? (Bright) 

 Senator John Kennedy stelde dat Facebook zijn gebruiksvoorwaarden in 

het Engels moet opstellen en niet in het Swahili. Dat viel niet overal in 

goede aarde. (Nairobi News) 

 

  

  

  

En verder 

 Een deelnemer uit Groningen hield het zeven afleveringen vol in het 

VRT-quizprogramma Blokken, al begreep hij lang niet alles wat er 

gezegd werd, bijvoorbeeld het woord debardeur. (Het Laatste Nieuws) 

 Je bent nooit te oud om een taal te leren, al hangt het er wel van af 

welke taal. (De Standaard) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

http://www.thejournal.ie/irish-language-hub-dublin-3949990-Apr2018/
https://moneyish.com/upgrade/heres-what-mark-zuckerbergs-body-language-during-his-senate-testimony-tells-us/
https://www.bright.nl/nieuws/spiekbrief-zuckerberg-respectvol-sneer-naar-apple
https://nairobinews.nation.co.ke/news/us-senator-tells-zuckerberg-to-use-english-instead-of-swahili/
https://www.hln.be/showbizz/tv/nederlandse-blokken-speler-naar-huis-na-zeven-deelnames-toen-ik-de-afleveringen-achteraf-zag-met-ondertitels-was-ik-soms-verrast-over-wat-er-effectief-gezegd-werd~ac799e16/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180411_03458676?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend%20via%20@destandaard


DeTaal-top-100 

 

  

 

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en 

duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen 

over het Nederlands, met tal van voorbeelden. Bondig, 

praktisch en overzichtelijk. 

 

Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling, 

grammatica en leestekens. Ook wordt aandacht 

besteed aan de schrijfwijze van getallen, aardrijks-

kundige namen en de aanhef en afsluiting van mails en 

brieven. Het boek bevat verder enkele handige lijsten, 

bijvoorbeeld met oude naamvallen (zoals te allen tijde) 

en werkwoorden waar hen of hun bij hoort. 

 

De Taal-top-100 kost € 19,90. 

Bestel een exemplaar  
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https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Taaltip: bij/aan deze brief 

gevoegd/bijgevoegd/toegevoegd 

Juiste formuleringen zijn: 

 Een routebeschrijving is aan deze brief toegevoegd. 

 Een routebeschrijving is bij deze brief gevoegd. 

 Een routebeschrijving is bijgevoegd. 

 

De laatste twee constructies zijn het gebruikelijkst; met voegen bij … en 

bijvoegen kan goed worden uitgedrukt dat een bijlage wordt gecombineerd 

met een brief of bijvoorbeeld e-mail. De formulering met toevoegen aan kan 

ook; die suggereert wat sterker dat de bijlage uiteindelijk één geheel vormt 

met de brief. 

 

De variant bij deze brief bijgevoegd is af te raden: bijvoegen bij … is 

dubbelop. Als het werkwoord bijvoegen gebruikt wordt, blijft een bepaling als 

bij deze brief of bij deze e-mail dus bij voorkeur achterwege. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies


  

Weetjes 

 Een sterker wachtwoord nodig? Gebruik een wachtzin. (Taaltelefoon) 

 ‘Duits in het beroepsleven’ staat centraal op de Dag van de Duitse taal, 

die volgende week dinsdag plaatsvindt. (Duitsland Instituut) 

 

  

  

  

Opinie 

 Franstalige radiozenders in België draaien geen Nederlandstalige 

muziek, maar dat komt ook doordat Vlaamse artiesten en radiomakers 

niet op verzoeken van over de taalgrens reageren. (De Taalfluisteraar) 

 Het onderzoek over hoe moeilijk mensen het hebben om de letter g 

correct te schrijven, kunnen we bij de onzin indelen. Dus: publiceren 

maar! (Neerlandistiek) 

 Volgens docenten van de School voor Administratie in Den Haag heeft 

zeker de helft van de studenten grote moeite met de Nederlandse taal. 

(Vrij Nederland) 

 

  

  

  

En verder 

 De beste moppen zijn taalmoppen. (De Taalpassie van Milfje) 

 Onder meer Luko Reinders, Evgenia Udalova, Jenne Decleir en The 

Rowan Tree nemen deel aan Liet International, het Europese 

liedjesfestival voor regionale en minderheidstalen. (Liet International) 

 

  

  

https://www.taaltelefoon.be/wachtzin
https://duitslandinstituut.nl/agenda/6375/dag-van-de-duitse-taal-2018
https://taalfluisteraar.be/2018/04/10/zijn-franstalige-radiozenders-allergisch-voor-het-nederlands-3/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/onzin-over-de-g/
https://www.vn.nl/school-voor-administratie-nederlands/
http://milfje.blogspot.be/2018/04/de-beste-moppen-zijn-taalmoppen.html
https://liet-international.com/


  

Advertentie 

Vacature editor: freelance scripties nakijken 

 

  

 

Heb jij een voorliefde voor taal en haal 

je er voldoening uit studenten te 

helpen hun argumenten helder te 

verwoorden? Dan zoekt Scribbr jou! 

 

We zoeken editors met minimaal een universitaire bacheloropleiding of twee 

jaar ervaring als redacteur. Daarnaast vragen we een beschikbaarheid van 

minimaal 10 uur per week. 

 

Je krijgt persoonlijke begeleiding, toegang tot een community van editors en je 

verdient gemiddeld € 20,– tot € 25,– per uur.  

Bekijk de vacature van editor  
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https://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-taalpost
https://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-taalpost
https://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-taalpost
https://www.scribbr.nl/nakijken/nederlands/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=lp-taalpost
https://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-taalpost
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Schrijver of schrijfster? 

Toen Esther Gerritsen de afgelopen maanden in het nieuws was vanwege haar 

nieuwe roman De Trooster en haar boekverfilming Dorst, viel op dat ze op 

verschillende manieren werd geïntroduceerd. Sommige media hadden het over 

“schrijver Esther Gerritsen”, andere over “schrijfster Esther Gerritsen”. 

Hetzelfde verschil treedt op bij vrouwelijke regisseurs, fotografen, 

presentators, directeuren, enzovoort. Waar geeft u de voorkeur aan? Meld het 

bij Onze Taal.  

 

Stem mee 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Het Gronings krijgt een taaldatabank op internet. (Dagblad van het 

Noorden) 

 Een hippe app raadt waar je als spreker van het Fries vandaan komt, en 

maakt het ook mogelijk je eigen taal op te nemen (zelfs al is dat geen 

Fries). (Stimmen) 

 Hebben studenten nog een eigen taal? Doe mee aan een onderzoek van 

een Utrechtse student. (Google Forms) 

 Onderzoekers blijven gefascineerd door de vraag of taal onze perceptie 

bepaalt. (Undark) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/
http://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-krijgt-taaldatabank-op-internet-23053592.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-krijgt-taaldatabank-op-internet-23053592.html
http://stimmen.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRK-SsEhfT1tzgT9YYcAk-iljF-d3YK0Y9lbiKjjP5zvHHA/viewform
https://undark.org/article/language-brain-cognition-perception/


  

Woorden 

 In alle opzichten hét fascinerendste woord van deze week: 

meeuwenschreeuwen. (Taalbank) 

 Is de vorming van nieuwe woorden op -o (lullo, academico, alternativo) 

op haar retour? (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 Bij het werven van agenten op de Antillen is de taaleis een van de 

grootste struikelblokken. (Bonaire News) 

 Het lijkt erop dat veel Duitsers de waarde van hun taal niet meer inzien. 

(Die Zeit) 

 

  

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 
Leestekens – dé interpunctiegids voor het 
Nederlands 

  
 Wegens groot succes herdrukt! 

Het boek voor iedereen die wil weten wanneer je welk leesteken gebruikt. 

 Wanneer gebruik je een komma? 

https://www.taalbank.nl/2018/04/04/meeuwenschreeuwen/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/histoire-do/
http://www.bonaire.nu/2018/04/02/taaleis-grootste-struikelblok-bij-het-werven-van-politieagenten/
http://www.zeit.de/2018/14/deutsche-sprache-linguistik-konkurrenz-wandel
https://onzetaalwebwinkel.nl/leestekens
http://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-woordpost


 

 Komt de punt binnen de aanhalingstekens? 

 Welke functies heeft een liggend streepje? 

 Moet hier een dubbele punt of een (punt)komma? 

 Hoe gebruik je symbolen zoals €, & en %? 

 

Prijs: € 15,-. 

Bestel nu 
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Taaltip: collegaverkoper / collega-verkoper / 

collega verkoper 

Collega-verkoper is de juiste aanduiding voor iemand die én verkoper én 

collega is. Tussen het woord collega en een functieaanduiding (hier: verkoper) 

komt een koppelteken als het gaat om iemand met dezelfde functie: collega-

bestuurder, collega-redacteur, collega-verpleegkundige. 

 

Ook andere woorden kunnen op die manier aan collega gekoppeld worden om 

een gelijkwaardige positie te benoemen, bijvoorbeeld collega-student, 

collega-bedrijf en collega-tijdschrift. 

 

In al deze gevallen geeft het streepje aan dat collega een bijzondere bepaling 

is bij het tweede deel. De schrijfwijze zonder streepje zal meestal slechts in 

theorie een logische betekenis opleveren; zo zou collegaverkoper iemand 

aanduiden die collega’s verkoopt. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  Vreemde talen 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies/kandidaat-notarissen-kandidaten-notaris


 25 talen die u moet hebben gehoord voordat ze uitsterven. (Waaronder 

Limburgs.) (The Independent) 

 Met het Duits, het Italiaans en het Reto-Romaans gaat het niet heel 

goed in Zwitserland. Met het Frans en buitenlandse talen juist wel. 

(Swissinfo) 

 De honderden verschillende talen van Australische aboriginals stammen 

allemaal af van één oertaal. (Onze Taal) 

 

  

  

  

Moderne correctheid 

 Amerikaanse taalmopperaars die het saai vinden om te blijven klagen 

over werkwoorden die eindigen op -ize, zouden eens kunnen beginnen 

aan de werkwoorden op -ate. (Merriam-Webster) 

 Wat is jouw ‘gettonaam’? (Met alleen namen die de afgelopen jaren écht 

aan Nederlandse kinderen zijn gegeven.) (Vernoeming) 

 Aanstaande vrijdag, eenmalig in de Senaat in Brussel: het Groot 

Hautekietdictee der Nederlandse Taal. (Radio 1) 

 Hoe te groeten onder een e-mail? ‘Ciao’, ‘Tschüss’, ‘Grtz’, ‘Mvg’, 

‘Combattieve groeten!’, ‘Zon op al je wegen’, ‘Toedeloe’, ‘Met 

vriendelijke groeten’? Of toch maar ‘Groetjes’? (De Standaard) 

 

  

  

  

En verder 

 Of u nu paasvakantie hebt of niet: breek uw brein met de pittige 

opgaven over tal van talen in de Taalkunde Olympiade. (Onze Taal) 

 De beroemde Lets-Amerikaanse taalkundige Morris Halle is op 94-

jarige leeftijd overleden. (Neerlandistiek) 

https://www.independent.co.uk/news/science/endangered-languages-dead-listen-speakers-audio-belarusian-wiradjuri-cornish-a8268196.html
https://www.swissinfo.ch/eng/multilingualism_french-and-foreign-languages-on-the-rise-in-switzerland/44008006
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/aboriginaltalen-stammen-allemaal-af-van-een-oertaal
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/do-you-need-a-new-language-peeve
https://www.vernoeming.nl/gettonamen
https://radio1.be/het-hautekietdictee-der-nederlandse-taal
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180327_03432471
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/voor-de-paasdagen-taalkunde-olympiade-opgaven
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/in-memoriam-morris-halle-1923-2018/


 Het nieuwe nummer van Onze Taal is verschenen. Met onder meer: 

bijnamen voor opa’s en oma’s, de gevoelswaarde van de woorden wit 

en zwart, de liefde voor taal van Mike Boddé, en speciale aandacht 

voor de discussie over Engels in het hoger onderwijs. (Onze Taal) 

 

  

  

 

 

  

De nieuwe Onze Taal 

  

 Moet dat nou, al dat Engels als voertaal op universiteiten en hogescholen? 

Leidt het niet tot verschraling van het hoger onderwijs? En van onze taal? Of 

is dat Engels juist nodig, vanwege de internationalisering? Dit jaar zal Onze 

Taal in een aantal artikelen diep ingaan op deze actuele kwestie. In het 

aprilnummer, dat vrijdag is verschenen, gaat de reeks van start met een stuk 

over alle voors en tegens. 

 

In dat nummer nóg een onderwerp dat veel in het nieuws is: de gevoelswaarde 

van de woorden wit en zwart. Verder een vraaggesprek met schrijver en tv-

maker Mike Boddé over de teksten die zijn taalliefde deden ontbranden, een 

artikel over het onlangs in Amsterdam voltooide grootste Jiddische 

woordenboek ter wereld, en een stuk van schrijver Stella Bergsma over 

“verstoten woorden”, zoals “k-, f- en n-woorden”. En natuurlijk nog veel meer. 

Nog geen lid van Onze Taal? Word nu lid en ontvang het eerste jaar 10% 

korting. 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/april-2018/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
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