
Register Onze Taal 2018 
 
De vetgedrukte getallen verwijzen naar het jaar en de maand van de Onze Taal-uitgave, het getal na 
de schuine streep naar de pagina in die uitgave. 18-5/10 betekent dus ‘pagina 10 van het 
meinummer van 2018’. 

 
(al)dus 18-5/10 
(mis)leidende taal 18-2/18 
(n)eologismen 18-1/20 
(voor)geschiedenis 18-10/13 
‘Summertime’ (liedje) 18-7/14 
aanspreekvormen ouders 18-5/18, 18-7/8 
aanspreekvormen ouders 18-7/8 
aanvoegende wijs 18-2/18 
accordeonrijden 18-7/8 
advertenties Onze Taal 18-4/9 
afbreking rondom y 18-7/10 
afscheidsgroeten in december 18-12/12 
aire 18-12/29 
alfabet, satellietfoto’s 18-1/35 
alfabetten (soorten -) 18-1/8 
alfabetten (soorten -) 18-1/8 
almachtige wijs, de - 18-5/28 
alstu(blieft) 18-5/29 
Amazone, trommeltaal in de - 18-7/29 
ante-/antidateren 18-9/12 
apentrui H&M 18-2/35 
apps tegen spreekangst 18-10/8 
apps tegen spreekangst 18-7/4, 18-10/8 
Arabisch geen officiële taal Israël 18-9/32 
Arabisch leren 18-1/24 
Atlas van de Nederlandse taal 18-11/33 
audiodescriptie-apps 18-10/4 
babynamen, populairste - 2017 18-2/32 
Baudet, Thierry 18-10/22, 18-12/22 
Baudet, Thierry 18-12/22 
bedrijfscommunicatie, toon van - 18-11/22 
bedrijfsrijmpjes: aardig of irritant? 18-12/32 
Beeck, Griet Op de 18-2/22 
behalve (betekenis) 18-12/25 
behulpzaam 18-1/22, 18-4/10 
behulpzaam 18-4/11 
beide(n) 18-1/8 



ben/wees 18-11/10 
beseffen, niet te - 18-10/9 
betreft/betreffen, het - 18-1/11 
beugel, niet door de - kunnen 18-10/12, 18-12/22 
beugel, niet door de - kunnen 18-12/22 
beugelen 18-12/22 
bezits-s 18-4/12 
blank vs. wit 18-4/19, 20 
blank/wit 18-2/32 
blinden, voice-overs voor - bij films 18-10/4 
blouse/bloes/overhemd 18-2/21 
Boddé, Mike 18-4/14 
Boekenweekgeschenk 2018 18-2/22 
Boer, Christine de 18-9/14 
Boerenkoolstronkeradeel 18-11/30 
bom, de - is gebarsten 18-5/12 
bommelding 18-6/11, 18-9/8 
bommelding 18-9/8 
bouwvakkersdecolleté 18-4/10, 18-6/10 
bouwvakkersdecolleté 18-6/10 
Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal 18-1/32 
broek in plaatsnamen (etym.) 18-2/35 
broodje aap 18-5/14 
bros/broos 18-12/24 
buigings-e bijv. nw. 18-9/12 
centra, universitair medische - 18-7/8 
Claes, Paul 18-9/26 
complimenten, valse - 18-5/11 
converserende wijs, de - 18-6/28 
Cornelisse, Paulien 18-11/29 
cv, de/het 18-6/12 
cyrillisch schrift 18-1/8 
d/t-regel 18-9/21 
daarom 18-5/31 
dak(k)en 18-6/32 
dat (voegwoord) 18-4/27 
dat/als, ik vind het leuk - 18-7/11 
datums/data 18-12/24 
december, taal van - 18-12/4-19, 32 
decemberwensen 18-12/12 
des te (opvallend/merkwaardig/bijzonder) 18-11/18 
des te zonder vergrotende trap 18-11/18 
dialecten op internet 18-11/14 
dictee Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 18-7/9 
diens 18-7/20 



Direct duidelijk 18-11/7 
dit, over - 18-10/24 
dood, taal van de - 18-11/12 
dop, even - 18-2/29, 18-4/10, 18-5/10 
dop, even - 18-4/10 
dop, even - 18-5/10 
draaideur 18-10/19 
draaideur 18-12/22 
Drongo-talenfestival 18-10/7, 18-12/23 
Drongo-talenfestival 18-11/7, 18-12/23 
Drongo-talenfestival 18-12/23 
Drop, Wim † 18-10/11, 18-12/22 
Drop, Wim † 18-12/22 
Een topjaar voor eikels 18-11/24 
eenzaamheid, kaartjes tegen - 18-12/35 
Egmond, Michel van 18-6/22 
eindexamen Frans of Duits 18-4/32 
elfen/elven 18-1/10 
elfendertigst, op z’n - 18-7/10 
Elise Mathilde-prijs 2019 18-12/28 
e-mail-etiquette 18-9/22, 18-11/8, 9 
Emma (betekenis) 18-6/35 
emotiewoorden, onderzoek naar - 18-2/32 
Engels in het hoger onderwijs 18-11/4 
Engels in het hoger onderwijs 18-12/23 
Engels in het hoger onderwijs 18-2/32 
Engels in het hoger onderwijs 18-4/4, 18-6/10, 18-7/8, 18-9/8 
Engels in het hoger onderwijs 18-6/10, 18-7/8 
Engels in het hoger onderwijs 18-6/14, 18, 33, 18-7/8 
Engels in het hoger onderwijs 18-7/8 
Engels in het hoger onderwijs 18-9/8, 18-12/23 
Engels in het Vlaamse hoger onderwijs 18-9/18 
Engels in Zuid-Afrika 18-6/18 
Engels()sprekend 18-5/12 
Engels, vaardigheid per land in het - 18-12/32 
Engelse bedrijfsnamen 18-10/8 
Engelstalige bediening 18-6/33 
essay, beste - over de Nederlandse taal 18-12/28 
etiquette, e-mail- 18-9/22, 18-11/8, 9 
ezelsbruggetjes, talige -  18-11/8 
ezelsbruggetjes, talige - 18-9/9, 18-11/8 
familierelaties, woorden voor - 18-4/29, 18-9/8 
familierelaties, woorden voor - 18-9/8 
feitelijke wijs, de - 18-1/18 
fietsers opgelet! 18-11/21 



films inspreken voor blinden  18-10/4 
Finkers, Herman 18-1/27 
fluittalen 18-10/35 
forensisch onderzoek, spraakanalyse in 18-5/20 
Frans-Vlaanderen, de taal van - 18-1/8 
fuck op radio en tv 18-1/32 
functienamen 18-9/29 
fusiegemeenten, namen van - 18-11/8 
fusiegemeenten, namen van - 18-9/25, 18-11/8 
ga(at) je goed, het - 18-5/13 
gaatje, tot het - gaan (etym.) 18-2/18 
gaatje, tot het - gaan (etym.) 18-2/18 
gaten in de taal 18-4/29, 18-9/8 
gebarentaal 18-11/33 
geërfde vriend 18-1/9, 18-4/10 
geërfde vriend 18-4/10 
geëten/gegeten 18-11/11 
geheimtaal Spaanse koning 18-4/35 
geheimtaal 18-7/9 
geheugen 18-6/17 
geld(t), voor hetzelfde - 18-9/12 
genderneutrale taal 18-7/33 
genederlandst, lekker - 18-9/11 
geografische namen 18-11/30 
geografische namen 18-4/33 
geografische namen 18-6/8 
geografische namen 18-9/25 
gister(en) 18-10/12 
Grammatica voor NT2-docenten, training - 18-11/7 
gratis glazen sparen 18-12/27 
gratis maar niet goedkoop 18-2/18 
gratis voor leden 18-9/7 
greon 18-11/25 
Groenman-taalprijs 18-11/33 
groetende wijs, de - 18-10/28 
grondwet, Nederlands niet in - 18-4/32 
Groot Dictee der Nederlandse Taal 18-12/15 
Groot Dictee nieuwe stijl 18-12/15 
Groot Dictee, terugkeer van - 18-10/7 
grootouders, benamingen - 18-4/11 
had u … 18-9/10 
hamsteren 18-2/18 
hapax 18-6/31 
Hautekiet, radioprogramma - stopt 18-5/27, 18-7/8 
hebben, kleding aan/om/op - 18-2/13 



hebben/zijn + volt. dw. 18-5/13 
hen/hun-onderscheid afschaffen 18-9/32 
hen/hun-regel 18-10/20 
hens, alle - aan dek (etym.) 18-10/35 
hiphop-taal 18-9/32 
hoe … is dat? 18-6/11 
hoender 18-9/9 
hogedrukpan 18-7/25 
hoger onderwijs Vlaanderen, voertaal 18-9/18 
hoger onderwijs, voertaal 18-11/4 
hoger onderwijs, voertaal 18-12/23 
hoger onderwijs, voertaal 18-4/4, 18-6/10, 18-7/8, 18-9/8 
hoger onderwijs, voertaal 18-6/14, 18, 33, 18-7/8 
hoger onderwijs, voertaal 18-7/8 
hoger onderwijs, voertaal 18-9/8, 18-12/23 
hoofdtelefoon (etym.) 18-7/35 
huidskleur, aanduidingen voor - 18-4/19, 20, 18-6/10 
huidskleur, aanduidingen voor - 18-6/10 
hulp vs. help 18-5/10 
hutkaartje 18-1/8 
identiteit, taal en - 18-12/31 
iemand zitten van, met - 18-5/10 
ijs, ijsje, ijsco 18-1/8 
ijs, ijsje, ijsco 18-1/8 
ik vind daar wat van 18-7/21 
ik()zelf 18-4/12 
indianenverhaal (etym.) 18-4/30 
Indringend lezen, onderwijsmethode - 18-12/22 
infuus 18-9/21 
inluizing 18-2/18 
insectennamen (etym.) 18-7/26 
Instagram(-)account 18-10/12 
Instagram, Onze Taal op - 18-5/9 
internationalisering van het onderwijs 18-11/4 
jaarvergadering 2018 18-4/9 
jaarvergadering 2018 18-5/9 
jaarverslag 2017 Onze Taal 18-6/9 
je kan/kunt 18-11/33 
je()zelf 18-4/12 
je/jouw 18-4/12 
Jiddisch-Nederlands woordenboek 18-4/23 
jongeren, Onze Taal voor - 18-5/9 
jou(w) 18-1/10 
Judge Joyce 18-10/14 
juristen, de taal van - 18-10/14 



kaas, witte - 18-12/22 
kaas, witte - 18-9/29, 18-12/22 
kanalen (‘grachten’) 18-9/8 
kat, praten met - 18-2/31 
keukentafelgesprek 18-12/29 
Kipping, E.I. 18-11/20 
Kipping, E.I. 18-7/20 
kleding, taal van - 18-2/4-21 
kledingindustrie, uitdrukkingen uit - 18-2/10 
kleren (enkelvoud?) 18-2/20 
kleuren, herkomst van woorden voor - 18-1/19 
kleuter (etym.) 18-1/35, 18-4/10 
kleuter (etym.) 18-4/10 
klont 18-9/9 
kloof 18-1/15 
koe (m/v) 18-5/10 
koe, geen - zo bont of er zit wel een vlekje aan 18-9/12 
koeler/warmer, iets - 18-10/8 
komma in opsomming 18-4/13 
kortgehield 18-7/21 
kuch (op internet) 18-1/9 
kunstmest 18-12/27 
Land van taal 18-9/4 
lange woorden 18-11/35 
leden-werven-ledenactie 18-11/7 
leden-werven-ledenactie 18-10/7 
leesbaarheidstools 18-10/16 
Leeuwarden culturele hoofdstad 18-9/4 
leraar Nederlands, beste - 18-6/33 
lettergreepgrenzen verleggen 18-6/11, 18-9/8 
lettergreepgrenzen verleggen 18-9/8 
Lie, Joyce 18-10/14 
Lille/Rijsel 18-6/12 
Lof- en Sofprijs 18-4/32 
losse eindjes (etym.) 18-2/7 
Lowlands, taalonderzoek op - 18-7/33 
makelaarstaal 18-6/17 
maken 18-4/18 
meertaligheid op internet 18-11/14 
meertaligheid, tentoonstelling over 18-9/4 
melodie als naam voor kind 18-11/35 
meneertjeswijs, de - 18-4/28 
meningen taaljaar 2018 18-12/20 
met hoge heren is het kwaad kersen eten 18-6/12 
metaforen 18-1/15 



metaforen 18-10/19 
metaforen 18-11/21 
metaforen 18-12/22 
metaforen 18-12/27 
metaforen 18-2/31 
metaforen 18-4/19, 18-6/10 
metaforen 18-5/23 
metaforen 18-6/17 
metaforen 18-7/25 
metaforen 18-9/21 
microkosmische wijs, de - 18-9/30 
migrantentaal 18-11/14 
MijnOverheid 18-5/10 
modaliteit 18-9/33 
modetaal 18-2/8, 12, 14, 18-4/10, 18-5/10, 18-6/10 
monster (etym.) 18-6/29 
naamvalsvormen, oude - 18-11/18 
najaarsaanbieding Onze Taal 18-7/9 
namen voor insecten (etym.) 18-7/26 
Namespotting naam van het jaar 2017 18-2/32 
nanny (etym.) 18-9/31 
narcis (etym.) 18-5/35 
nasynchronisatie, Nederlandse - 18-9/32 
Nederlands in Noordwest-Frankrijk 18-1/8 
Nederlands in Noordwest-Frankrijk 18-1/8 
Nederlands onderwijs in het buitenland, financiering 18-1/32 
Nederlands, schoolvak - 18-2/32 
Nederlands, schoolvak - 18-5/4 
Nederlandse Gebarentaal 18-11/33 
Nedersaksisch, convenant voor het - 18-11/33 
nee 18-10/8 
nee 18-5/17, 18-9/8 
nee 18-9/8, 18-10/8 
neef 18-9/8 
nepnieuws, woorden voor - 18-5/14 
nieuw jaar/nieuwjaar/Nieuwjaar 18-12/24 
nieuwe woorden 18-4/31 
Noah (betekenis) 18-6/35 
NT2-examens, staken van - 18-12/32 
NT2-onderwijs 18-1/24 
nucleaire optie 18-5/23 
nul + enkelvoud/meervoud 18-11/17 
oeverloze wijs, de - 18-7/30 
oliebol, omschrijving van de - 18-12/16 
oliebollenrecensie, taal van de - 18-12/16 



oliemannetje 18-2/31 
omslag, de/het 18-11/11 
onbeperkt (bellen/eten/wassen) 18-10/29, 18-11/8 
onbeperkt (bellen/eten/wassen) 18-11/8 
ons/onze 18-10/12 
ontploffen 18-9/9 
onvoltooid verleden tijd 18-7/9 
opgelet, fietsers - 18-10/10 
Oranje (etym.) 18-12/35 
ouderlijke macht, uit de - ontzeggen 18-10/8 
ouders, aanspreekvormen - 18-5/18, 18-7/8 
ouders, aanspreekvormen - 18-7/8 
Oudnederlands, nieuw - 18-10/33 
overhit 18-1/9 
overtreffende trap 18-6/27 
paar, een - staat/staan 18-2/20 
paarden, briesen van - 18-9/35 
paradox (betekenis) 18-12/22 
Partee, Barbara  18-1/28 
Pfeijffer, Ilja Leonard 18-1/16 
pigikitkrengenhuisjesconstructeur 18-1/23 
places, (…) of all - 18-1/33 
plantslag 18-2/27 
plofklas 18-2/17 
podcast 18-2/27 
poëzie, stijlfiguren 18-1/18 
poëzie, stijlfiguren 18-10/28 
poëzie, stijlfiguren 18-2/28 
poëzie, stijlfiguren 18-4/28 
poëzie, stijlfiguren 18-5/28 
poëzie, stijlfiguren 18-6/28 
poëzie, stijlfiguren 18-7/30 
poëzie, stijlfiguren 18-9/30 
popfestival, de taal van het - 18-7/12 
potje-vleesch 18-1/8 
Praat Nederlands met me 18-11/33 
prakjesavond 18-6/10 
prima 18-7/32 
promovendus 18-4/11 
Pruis, Kees 18-5/25 
Queridon taal & horeca, taalrestaurant - 18-12/32 
quinoa (uitspr.) 18-5/11 
r (uitspr.) 18-1/31 
R(h)eiderland 18-4/33 
radiospotje Onze Taal 18-4/9 



ravelijn 18-4/27 
rechtspraak, duidelijke taal in de - 18-10/14 
regulist (beroep) 18-6/30 
retorica, nieuw centrum voor - 18-10/33 
riprasiebone 18-10/25 
S.P.E.L.-show 18-10/33 
S.P.E.L.-show 18-7/33 
schelden, kinderen - steeds vroeger 18-5/33 
schelden, rechts vs. links - 18-5/23 
scheldwoorden en vloeken, Nederlandse en Vlaamse - 18-12/33 
schering en inslag (etym.) 18-2/7 
Schieman, Yentl 18-9/14 
schoolvak Nederlands in Vlaanderen 18-10/19 
schoolvak Nederlands 18-5/4 
schrift en identiteit 18-1/8 
schrijftaal, spreektalige - 18-1/9 
schrijven, helder - 18-10/16 
schrijver/schrijfster 18-5/33 
schrijverschap 18-2/22 
scratchen 18-2/18 
semantiek, formele - 18-1/28 
Sinterklaas, spreken als - 18-12/11 
sinterklaasgedichten, automatisch aanmaken van - 18-12/4 
sinterklaasgedichtengenerator 18-12/4 
sinterklaasliedjes, oude en nieuwe versies van - 18-12/8 
sinterklaasrijmpjes bedrijven: aardig of irritant? 18-32/32 
Sint-Nicolaas (etym.) 18-12/10 
slaap, ik - 18-1/9 
slachtoffer (etym.) 18-4/35 
sleutelrozet 18-9/10 
slot (mv.) 18-6/13 
sociale media, communicatie tussen bedrijf en klant via - 18-11/22 
spelletjes met taaladviezen 18-5/7 
spoonerismen 18-10/9 
spraakassistent met kinderstem 18-6/35 
spraakdeskundigen bij justitie 18-5/20 
spreekangst, apps tegen - 18-10/8 
spreekangst, apps tegen - 18-7/4, 18-10/8 
spreekwoorden 18-10/8 
spreekwoorden 18-12/22 
spreekwoorden 18-7/18, 18-10/8, 18-12/22 
spreekwoordenboek 18-10/8 
spreekwoordenboek, nieuw - 18-12/22 
spreekwoordenboek, nieuw - 18-7/18, 18-10/8, 18-12/22 
spreken in het openbaar 18-10/8 



spreken in het openbaar 18-7/4 
spreken zonder stem 18-1/5,  18-4/10 
spreken zonder stem 18-4/10 
staatsexamen Nederlands als tweede taal 18-12/32 
stofnamen, verbuiging 18-2/20 
stoplicht 18-5/12 
stopwoorden 18-7/25, 18-9/8 
stopwoorden 18-9/8 
strand (m/v/o) 18-6/11 
strijkstok, aan de - blijven hangen 18-12/24 
strips, taal in - 18-6/4, 18-9/9 
strips, taal in - 18-9/9 
studenten Nederlands, aantal - 18-10/33 
studenten, Onze Taal voor - 18-9/7 
super (etym.) 18-5/26 
synestia 18-5/31 
Taal is zeg maar echt mijn ding (film) 18-1/32 
taal op popfestivals 18-7/12 
taal van de mode 18-2/8, 12, 14, 18-4/10, 18-5/10, 18-6/10 
taal van december 18-12/4-19, 32 
taal van kleding 18-2/4-21 
Taal voor de leuk 18-11/29 
taal, de - van Thierry Baudet 18-10/22, 18-12/22 
taal, de - van Thierry Baudet 18-12/22 
taaladviezen, ‘gamificatie’ van - 18-5/7 
taalbeheersing 18-10/11 
taaleis politieagenten Caribisch Nederland 18-5/33 
taalgebruik, nieuw, gek en grappig - 18-11/29 
taalgrapje, bewust - 18-11/8 
taaljaar 2017 18-1/9 
taaljaar 2018 18-12/20 
taalkeuze 18-12/31 
taalkronkels uit de media 18-11/24 
taalles, Turkse - voor kinderen 18-7/33 
taalmodes 18-2/14 
taalonderzoek met virtual reality 18-10/31 
Taalpost vernieuwd 18-9/7 
Taalpost vernieuwd 18-5/9 
taalpuzzel 18-1/26 
taalpuzzel 18-10/30 
taalpuzzel 18-11/32 
taalpuzzel 18-12/30 
taalpuzzel 18-2/28 
taalpuzzel 18-4/22 
taalpuzzel 18-5/19 



taalpuzzel 18-6/21 
taalpuzzel 18-7/28 
taalpuzzel 18-9/30 
taalregels 18-10/20 
taalrestaurant 18-12/32 
Taalstaatmeester 2017 18-2/32 
taaltest 18-1/11 
taaltest 18-10/13 
taaltest 18-11/11 
taaltest 18-12/25 
taaltest 18-2/18 
taaltest 18-2/21 
taaltest 18-4/13 
taaltest 18-5/13 
taaltest 18-6/13 
taaltest 18-7/11, 18-9/10 
taaltest 18-9/13 
taalverdrag, Europees - 18-7/8 
take away 18-10/8 
tand, iemand aan de - voelen 18-1/10 
teksten op kleding 18-2/5 
terugdraaiende wijs, de - 18-11/28 
Thai (schrift) 18-1/8 
tijdreizen 18-7/31 
to(-)do(-)lijst 18-7/10 
Toorenaar, Jaap 18-2/18 
Toorn, Maarten van den (†) 18-1/23 
trommeltaal in de Amazone 18-7/29 
tuesday, if it’s - 18-6/8 
tuin, iemand om de - leiden 18-11/10 
Twitter-taal 18-10/25 
typografie 18-7/22 
Tzum-prijs 2018 18-12/32 
u hebt/heeft 18-7/10 
uitdrukking 18-9/11 
uitdrukkingen uit de textielindustrie 18-2/10 
uitzaaiing 18-4/19, 18-6/10 
uitzaaiing 18-6/10 
universitair medische centra 18-7/8 
Utrechtse woord, hét - 18-10/33 
veel(s) te, al(s) te 18-1/8 
veels te veel 18-1/8 
veels te veel 18-1/8 
verbeterende wijs, de onherstelbaar - 18-2/28 
verengelsing in Vlaanderen 18-9/18 



verengelsing 18-11/4 
verengelsing 18-12/23 
verengelsing 18-9/8, 18-12/23 
verkleinvormen 18-7/11 
verlamming, spreken bij - 18-1/5,  18-4/10 
vertaalblunders 18-11/9 
vertalen 18-1/31 
vertalen 18-10/29 
vertalen 18-11/31 
vertalen 18-12/33 
vertalen 18-2/26 
vertalen 18-4/31 
vertalen 18-5/27 
vertalen 18-6/27 
vertalen 18-7/31 
vertalen 18-9/33 
vertalen, handleiding voor - 18-9/26 
vertalingen van liedteksten 18-7/14 
verward gedrag 18-11/25 
virtual reality, taalonderzoek met - 18-10/31 
Vlaams 18-7/8 
Vlaams, typisch - 18-10/8 
Vlaams, typisch 18-6/31, 18-10/8 
Vlaemsch 18-1/8 
vloeken 18-12/33 
voetbalboeken 18-6/22 
voetbaltrainers, de taal van - 18-6/26 
volgend weekend 18-1/10 
voltooid deelwoord als gebiedende wijs 18-11/21 
voornaamwoordelijke bijwoorden 18-10/24 
voornamen steeds korter 18-5/33 
vragen aan arts (voor kinderen) 18-5/35 
vreemde taal dempt weerzin 18-4/32 
vreemde taal, leren van een - 18-1/24 
vrienden van Onze Taal 18-6/9 
vrienden van Onze Taal 18-7/9 
vroeg(-)21(st)e(-)eeuws 18-11/10 
vroeg(-)eenentwintigste(-)eeuws 18-11/10 
vroeger/eerder 18-9/13 
vuurwerknamen 18-12/18 
walviswaart, de taal van de - 18-10/26 
ware, als (het) -  18-2/18 
ware, als (het) - 18-1/12, 18-2/18, 18-4/10 
ware, als (het) - 18-4/10 
waterbed 18-1/15 



waterwolf, landleeuw, geldgier (etym.) 18-11/27 
we 18-5/24 
webcare, taal van de - 18-11/22 
Website-van-het-jaar-verkiezing 18-10/7 
wederwaardigheden 18-5/10 
Week van het Nederlands 18-10/7 
weet je 18-9/8 
weinig 18-2/30 
wetenschapscommunicatie, masterclass - 18-12/23 
WhatsApp-tekens in officiële taal 18-6/33 
Wieleriaans 18-11/31 
wielertermen, Vlaamse - 18-11/31 
wifinetwerken, namen van - 18-2/19 
wijn, praten over 18-5/30 
windeieren, geen - leggen 18-4/12 
wit vs. blank 18-4/19, 20 
wit vs. zwart 18-4/19, 20 
wit/blank 18-2/32 
wol, door de - geverfd zijn 18-2/20 
woord in beeld 18-7/22 
woord van het jaar 2017 18-2/17 
woord van het jaar 2018 18-12/23 
woorden die zichzelf uitbeelden 18-11/8 
woorden die zichzelf uitbeelden 18-7/22, 18-11/8 
woorden met negatieve betekenis 18-4/23 
woorden van het jaar 18-1/32 
woorden voor kleren 18-2/8, 18-4/10, 18-6/10 
woordenboek Jiddisch-Nederlands 18-4/23 
Yentl en de Boer 18-9/14, 18-11/8 
zeemeermin (etym.) 18-9/35 
zelfkant (etym.) 18-2/7 
zeven (uitspr.) 18-6/12 
zijn/hebben + volt. dw. 18-5/13 
zingen in 102 talen 18-7/35 
Zuid-Afrika, voertaal 18-6/18 
zwangerschap 18-11/21 
zwart vs. wit 18-4/19, 20 
Zwarte Piet, kleur en rol van - 18-12/7, 8 
Zwarte Pietendiscussie 18-12/7, 8 
Zweden het best in Engels 18-12/32 
zzp-er/zzp’er 18-1/11 
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