4 voor ‘voor’13/281
a(h) (uitroep)13/43
aan/in/op de universiteit13/151
aansluiten bij/op13/331
aanval (etym.)13/208
absoluut13/281
accenten op hoofdletters13/80
achternamen in Nederland13/133
afkortingen13/67
alleenstaande13/50, 122
Amsterdam Centraal Station13/153
anders (‘verschillend’)13/66
ANS (wetenschappelijkheid van de -)13/153
apothekerstaal13/184
app van Onze Taal13/84, 132
aprilgrappen13/76, 152
au pair (uitspraak)13/66
Australië, Nederlands in bejaardenhuis -13/284
B1-niveau, teksten op -13/56
Babel (tijdschrift)13/32
bahco (etym.)13/49
Bakske vol met stro, een - (liedtekst)13/353
basisscholen, vreemde talen op -13/248
beademen i.p.v. beamen13/103
Beatles, the - (ev./mv.)13/313
beeldspraak, muzikale -13/308
begaving 260
begrijpelijkheid van tekst13/56
Ben je eenzaam vannacht (liedtekst)13/279
berkenbrandvlerkvlinder13/30
beroerte (etym.)13/208
beslissing, een - maken13/244
bijvoeglijk gebruikt volt. dw.13/247, 315
binnen nu en …13/317
Bloemendal, Philip13/153
boordevol13/281
brieven, oude - online13/284
bug (etym.)13/98
BureauTaal13/56
buttonactie expats13/248
capoen13/152
Carmiggelt, Simon13/267
Carvalho, Hester13/300
catamaran (snack)13/139
centraal in namen treinstations13/102, 153, 188
Chinees spellen13/173
chips (ev./mv.)13/9
chocolaat/dje13/224
Cito-toetsen13/261
congres Onze Taal13/225, 259
crisistaal13/227
culturomics13/264
CV/C.V./cv/c.v.13/187
dak, hun - uit13/317
DAS

delen13/30
demonstratie-effect13/124
deurwaarder, taal van de -13/128
Di Rupo, Elio13/44
dialecten13/286
dialectvariatie13/14, 80
Dichter des Vaderlands13/25
dingetje (betekenis)13/139
do, re, mi, etc. (etym.)13/313
doofheid13/52
Dorrestijn, Hans13/190, 261
drone (etym.)13/98, 188
druk zijn13/244
duimstok (etym.)13/49
Duits in EU13/249
duurzaam13/204
dyslexie en gamen13/104
edge, extra - geven13/244
een, nieuw gebruik van -13/338
Eerste(-)Kamer(-)voorzitter13/125
eerstejaars( )student13/331
eindexamen Nederlands13/212, 340
elke dag13/103, 153
e-mailrichtlijnen13/90, 176
emotie in taal en muziek13/310
enerlaatste13/103
Engels in Brussel13/358
Engels in het Nederlands13/44, 66, 93
Engels op basisschool13/320
Engels op Franse universiteiten13/212
Engelse uitspraak13/140
er als struikelblok13/100
Er staat een paard in de gang (liedtekst)13/63, 80
Erwt, De - (Cicero)13/269
Europese taalergernissen13/346
expats, buttonactie -13/248
Facebookcommunicatie13/90
fali(e)kant13/172
familienamen, schrijfwijze -13/30
flutlicht13/44
föhn (etym.)13/157
Fries13/176
Fries, geschiedenis van het -13/142
fruit(en) (etym.)13/239
G/g-sleutel13/313
gaten in de taal13/124, 262
gebarentaal13/52
geboortekaartjes, rijm op -13/160, 227
gebruiksaanwijzing in Engels13/139
geiser (etym.)13/157
geld13/226
genoege, groot -13/244
geografische namen13/58, 80, 102, 170, 241
getallen uitspreken als losse cijfers13/285
Gilbers, Dicky13/292

Gilles de la Tourette13/275
googelen13/55
Google afbreken13/80
Google, taal op -13/236
grammatica13/20
griep (etym.)13/208
groet(en) 13/43
Groningse/Groninger13/281
Groot Dictee13/25, 212
haakjes, ev./mv. bij -13/331
Haffmans, Hans13/308
handschrift van kinderen13/140
handvat(t)en13/30, 44
haperslaap13/262
hashtags13/189
Haspelmath, Martin13/94
Heldring, J.L.13/154
her(ge)bruikt13/224
Het (beatgroep)13/312
Het ga(at) je goed13/263
Hoe (liedtkest)13/209
hogerhand, van - (etym.)13/331
hoog staan13/139
hoogtezon (etym.)13/157
horeca, Nederlands in de -13/213
hubo13/122
huh?13/358
huldigen/inhuldigen13/80
hummel13/235
Ik heb mijn dag niet vandaag (liedtekst)13/279
Ik zal jou eens … 13/188
in( )lopen, de straat -13/151
internationale studenten13/332
internetschrijftaal13/55
intonatie van jongeren13/321
intrige (uitspraak)13/187
irritatiezone13/281
iSomnia13/262
Italiaans als taal van de muziek13/303
Italiaans (uitspraak)13/211
izabel13/238, 315
jaarvergadering Onze Taal13/131, 246
jacht, taal van de - 13/328
Jackendoff, Ray13/22
Jagerslied (liedtekst)13/101
jaren( )zestig( )muziek13/313
jatten13/226
Je bent zelf een …13/88, 188, 260
Jij ook!13/20
jij-bakken13/88, 188, 260
joekel (etym.)13/307
jongeren, intonatie van -13/321
Jongerenraad Taalunie13/104
jongerentaal13/193
jood (jongerenwoord)13/70

Joris, Geert13/32
jou i.p.v. jouw13/21
juridische taal13/128
kale kip / kikker (uitdr.)13/244
kanjer (etym.)13/307
kilo, zes - appels kost(en)13/45
kippekontje (kapsel)13/7
kippig (etym.)13/224
klagen over taal13/233, 346
klas, taalvondsten in de -13/43, 61, 93, 138, 169, 205, 240, 273, 316, 350
knie, onder (de) -13/201, 261
knikkertaal13/240
Koningsdag13/121, 125
koningin (uitspraak)13/139
Koningslied, het -13/159, 220, 315, 341
koninkrijk/koningrijk13/151, 226
koopmuziek13/314
kostwinnaar13/172, 226
kroon, de - spannen (etym.)13/125
laaggeletterdheid13/320, 358
lake i.p.v. leek13/244
Lanoye, Tom13/46, 123
lenzen (ww.)13/317
lerarentekort13/104
lezer van Onze Taal13/35, 69, 107, 143, 179, 215, 251, 287, 323, 357
lied, het Nederlandse -13/312
liedjes, Nederlandse - in het Duits13/299
liedjes, platte -13/270, 332
liedteksten13/63, 80, 101, 137, 171, 209, 245, 279, 299, 353
lieveheersbeestje (etym.)13/98
Lingo13/227
logopedie13/332
loodportemonnee13/165
los i.p.v. aaneen13/211
lukte, hij -13/244
m.v.g. als afscheidsgroet13/7
managerstaal13/333
matchboxrupsbandafdruk13/197
Máxima, Nederlands van -13/118
me i.p.v. mijn13/21
mediorenwoning13/30
meertaligheid13/358
meervoudige woorden (zonder ev.)13/166, 189, 226
meest(e), het -13/9
meet end eat13/317
Memory (etym.)13/280
Mens-erger-je-niet (etym.)13/280
milieuvriendelijk13/204
Miranda Holdersma (liedtekst)13/137
moeder13/-13/197
Monopoly (etym.)13/280
muziek en taal13/292-314
muziekstijlen, aanduidingen voor -13/295
naamvallen, verdwijnen van -13/162
nederhop13/322

Nederlands, goed -13/221
Nederlands in hoger onderwijs13/248
Nederlands, oud-docenten -13/10, 190
Niederlieder, die -13/299
niet (in) het minst13/154
nodig bent13/317
normen in taal13/221, 233
NOS Journaal, taal -13/43
noten, veel - op zijn zang hebben (etym.)13/313
O engeitado (liedtekst)13/245
obamazinnen13/338
octrooitalen13/70
Oebychs (taal)13/80
oertaal13/7
oerwoorden13/212
oligarchen13/172
onderschrijding13/211, 260
ondertitelmissers13/34
ongewenst/onwenselijk13/263
ongoogelbaar13/140
ontspruiten uit/aan13/332
ontwikkelen13/85
onvertaalbare woorden13/68
onze/mijn vrouw, moeder en oma13/151
oorlog, samenstellingen met -13/337
op/in bij plaatsnamen13/58, 122
opleidingsniveau docenten13/71
opvattingen over taal13/31, 44, 13/80
oranjewoorden13/120
organisaties, namen van -13/13
orgel, vol op het -13/66
oude vrijster13/50, 122
ouderwijsheden13/238
Paardekooper, P.C.13/176, 194
Paarse Krokodillentranen13/256, 267, 332
papabel13/103, 152
Paris/Parijs13/345
percentages + ev./mv. 13/80
Pfeijffer, Ilja Leonard13/220, 314, 315
plaatsnamen in gezegden13/17
plaatsnamen met windrichtingen13/80
plaatsnamen, in/op bij -13/58, 122
plaatsnamen, wildernis in -13/170
platina boek13/284
platte taal13/355
platte versies van liedjes13/270
plofkip13/61
plot de/het13/224
plurale tantum (bijv. hersenen)13/166, 189, 226
Poesjkin-taalinstituten13/248
pomologie (etym.)13/239
popjournalistiek13/300
popmuzikant, jargon -13/304
privé(-)woorden13/263
privé, samenstellingen met -13/332

proberen/geprobeerd13/187
ProRail, gespreksregels -13/248
putropolitaan13/48
reclame13/slogans13/126, 188, 231
rendementsmoment13/317
Renkema, Jan13/333
rete-13/281
richting aanduiden13/29, 79, 152
richting, in de - van 13/30
ritme in taal en muziek13/296
rosé(-)biefstuk13/187
Rotterdam Centraal (Station)13/188
Ruzzle13/158
scheiden13/273
schelden op internet13/70
scheldwoorden, 16de-eeuwse -13/86
Schiphol, Engels op -13/93
schrijfvaardigheid studenten13/105, 152
Schrijfwijzer13/193, 334
schrijven, goed -13/283
seks (spelling) 13/43
sekseneutrale termen, Duitse -13/140
Servo-Kroatisch, vertalen uit het -13/60
Signifische Kring13/231
single (, happy -) 13/50, 122
Sinterklaasrijm13/337
slaatje (etym.)13/130
smaakvol voedsel13/211
sneeuw, eskimowoorden voor -13/99
sokkenvoeten13/13
spatiekanaal in Teletekst13/172, 226
spellen en computers13/173
spellingherziening13/133
spit (etym.)13/208
spraakstoornissen13/274
spreekwoorden over vrouwen13/40, 122
spreekwoorden, moderne -13/256, 267, 332
sterkhouder13/211
stofduivel13/131
storing/verstoring13/331
Sukkel voor de liefde (liedtekst)13/171
Surinaams-Nederlands13/214
suterich13/188
symposium ‘Wie is de baas over de taal?13/220
taal en muziek13/292-314
taal van de apotheker13/184
taal van de deurwaarder13/128
taal van de jacht13/328
taalattracties13/148
taalcolumns13/349
taalergernissen13/30, 66, 103, 139, 172, 211, 233, 244, 281, 317, 346
taalergernissen, Europese -13/346
taalfouten, oorzaak van -13/177
taalhumor13/356
taaljaar 201313/340, 342

taalkaarten13/94
taalkundig onderzoek door niet-taalkundigen13/264
taalprijzen13/32, 104, 320
taalpuzzel13/24, 65, 92, 132, 178, 205, 238, 277, 319, 352
taalreisgids13/148
taalsignalementen13/30, 66, 103, 139, 172, 211, 244, 281, 317
taalspelletjes13/158
taalstoornissen13/52, 274
taaltest13/31, 67, 99, 132, 173, 201, 237, 277, 316, 349
taalvaardigheid jongeren13/21
taalvariatie13/94
taalverandering13/162, 178
taalverlies13/46
Taalvoutjes13/82
tablet/tabletten13/172, 226
talenstudies13/32
te + werkwoord13/313
te(n) deze(n)13/188
ter ziele als bijv.nw.13/103
timmerman/-lieden13/80
titulatuur, koninklijke - 13/125
toch wel i.p.v. ja13/211
toespraken van Willem-Alexander13/115
topscorer/-scoorder13/187
tram-meldingen13/241, 315
troons-/kroonswisseling13/125
t-toevoeging13/122
tuttifrutti (etym.)13/239
twe(e)de13/9
Twittertaal13/123
typerend/typisch13/151
u/jij13/211
uitspraak b na t13/7
uitspraak Engels13/140
uitspraak13/7
vaak (‘slaperig’)13/7, 44
vakantieboeken13/198
vakantiehuizentaal13/165
vaste verbindingen13/162, 201
verbanden, onuitgesproken - in de taal13/268
verliezaar13/226
vertalen13/60
vertragingstijd13/66
Vlaams-Nederlands13/123
vogelnamen + -tje13/43
voor als 413/281
voorlezen13/4
voorschoolse educatie13/284
vormgeving, nieuwe - Onze Taal13/333
vreemdetalenkennis Belgen13/320
vrijgezel13/50, 122
vrouwen, spreekwoorden over -13/40, 122
vuurwerk (etym.)13/351
waarheidsmarkeerders13/202
waarmee i.p.v. met wie13/30

waterpomptang (etym.)13/49, 123
Wayana13/202, 261
Wijs, Ivo de 13/10
Willem Alexander, taal van -13/112-117
Willem van Oranjes laatste woorden13/260
wissel de/het13/263
Witte Boekje, het -13/8
woordbetekenis13/22
woorden inslikken13/7
woorden van 201213/32, 33
woordentest Universiteit Gent13/284
woordkeuze in boeken13/140
woordspelingen13/228, 314
woord-van-het-jaar-verkiezingen13/32, 33, 61
woordverwerking13/320
-y, Engelse achtervoegsel -13/211
yolo (‘you only live once’)13/89
zaliger13/(etym.)13/263
zaliger13/332
Zeeuw vs. Nieuw-Zeelander13/45
zegel, de/het13/9
zegswijzen13/250
zelfvoorzien(en)d13/45
zich betrokken voelen13/103
ziektenamen13/208, 260
zinsontleding13/194
zitten met iemand 13/66
zo’n + meervoud13/45
zoekmachines13/23613/
zondag(s)/op zondag13/224
zonsopkomst/-opgang13/45
zout (etym.)13/130
Zuid(-)Oost(-)Azië13/45
zwouten13/344

