
  



Register Onze Taal 2020 

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. 20-11/7 betekent dus ‘pagina 7 van het 

novembernummer van 2020’. 

 

15 eeuwen Nederlandse taal 20-11/7 

aalmoes 20-12/33 

aanwijzende voornaamwoorden 20-7/15 

aanwijzende wijs, de - 20-11/32 

aardbei, regionale varianten van - 20-6/29 

achterstevoren spellen, wereldrecord - 20-10/23 

afbrekingen 20-9/14 

Akira, chimpansee - 20-4/31 

alfabet op basis van frequentie letters 20-11/27 

AlfabetBeter, De 20-11/27 

Algemene Ledenvergadering 2020 20-4/7 

Algemene Ledenvergadering online 20-5/11 

allesdier 20-7/27 

Alphen, Ingrid van 20-10/4 

Amsterdams in de negentiende eeuw 20-6/8 

anglicisme 20-1/29 

anglicismen in vertalingen 20-5/33 

antiracismedemonstratie 20-7/14 

antisemitisme, grappig bedoeld - 20-12/24 

apocolocyntosis 20-6/27 

applebottom 20-9/25 

Audring, Jenny 20-7/7 

azerty 20-11/33 

Aziatische namen, volgorde voornaam en familienaam bij - 20-11/31 

babynamen van 2019, populairste - 20-2/11 

bananenzin 20-12/15 

Bankrasmodel 20-10/33 

begrijpend lezen 20-11/10 

beknopte bijzin 20-11/21 

Belarus of Wit-Rusland 20-10/23 

Belarus of Wit-Rusland 20-10/25 

beledigend taalgebruik 20-11/18 

Belg. of NL in woordenboeken 20-9/26 

belgicismen, prevalentie van - 20-1/23 

bemanning of bemensing 20-1/11 

Benali, Abdelkader 20-5/16 

Bennis, Hans 20-2/11, 29 

bepalende wijs, de - 20-4/32 

bereikbaarheid Onze Taal in juli en augustus 20-7/7 



beseffen in hiphoptaal 20-10/32 

bestaand woord als voornaam 20-12/29 

bestaande woorden als voornaam gebruiken 20-9/25 

beter 20-1/13 

Bettens, Sam 20-10/15 

Bettens, Sarah 20-10/15 

bij zich/hem/zen 20-1/13 

bijbelvertalingen 20-2/8 

bijnamen van steden 20-9/31 

binnen een jaar 20-10/33 

Black Lives Matter 20-7/12 

blank of wit in Onze Taal 20-7/4 20-9/10 

Blèf op andâhhalleve meitâh! 20-11/8 

Boebie (W.L. Brugsma) 20-1/31 

boeltje (valse vriend) 20-9/10 

botanicus of botanist 20-11/28 

braille 20-5/10 

bricoleren 20-12/22 

Brok, Arno 20-7/7 

broodje of boterham 20-1/33 

buigings-e bij bijvoeglijk naamwoord 20-9/15 

buitenlands accent als reden voor afwijzing als radiopresentator 20-12/12 

Buyse, Axel 20-7/7 

catleyaën 20-5/21 

centraal examen 2020 geschrapt 20-5/20 

chatbots 20-1/8 

Chinavirus 20-5/31 

Club Med 20-7/31 

columnisten 20-5/33 

complottheorie (etym.) 20-12/30 

contributie Onze Taal 2021 20-10/18 

contributie Onze Taal 2021 20-10/27 

contributiefactuur 2020 20-1/7 

contributiefactuur 2020 20-2/9 

corona/COVID-19 20-5/13 

coronacommunicatie in Vlaanderen 20-12/6 

corona-emoji’s 20-5/12 

coronapersconferenties, taal van de - 20-12/4 

corona-poëzie 20-7/22 

coronataal 20-12/4 

coronawoorden 20-5/8 

Cthulhu, gebergte op Pluto 20-12/31 

curieus 20-6/31 

daar ben ik gek op / op gek  20-6/29 

dagdagelijks 20-11/12 



Dale, Johan Hendrik van 20-6/11 

dankzij 20-4/15 

dat/wat 20-6/29 

dat-bijzin zonder hoofdzin 20-12/16 

dat-zinnen, losse - op sociale media 20-12/16 

de beer is los! 20-6/25 

de das omdoen (etym.)  20-1/31 

de geest is uit de fles 20-12/31 

de hand met iets lichten 20-10/24 

de jaren 2020 20-4/14 

de vele reden 20-11/28 

De wedstrijd was niets aan 20-12/15 

dementiepatiënten, communiceren met - 20-4/20 

dementiepatiënten, communiceren met - 20-7/10 

dezelfde letters achter elkaar 20-1/17 

dezelfde letters achter elkaar 20-2/8 

diegene als persoonlijk voornaamwoord 20-9/15 

dieren als mensen behandelen in de taal 20-9/8, 20-10/21, 20-11/8 

dierlijke wijs, de - 20-1/32 

Dingemanse, Mark 20-9/13 

dinges, woorden voor - 20-4/13 

dinosauriër (etym.) 20-6/24 

Direct Duidelijk, Onze Taal en - 20-2/9 

doneren voor goed taaladvies 20-12/9 

doofblinden, school voor - 20-2/4 

doorlopende wijs, de - 20-5/32 

doppen of punten van sperziebonen 20-11/28 

doutzigheid 20-10/32 

dove film 20-10/32 

dr. E.I. Kipping 20-10/20 

DRONGO talenfestival 20-9/13 

druivenserre 20-11/8, 20-12/7 

druivenserres in het Westland 20-12/7 

‘Duits werkt!’ 20-10/23 

Duolingo 20-11/21 

een film kijken 20-11/13 

een paar 20-11/13 

een roepende in de woestijn 20-9/31 

een steek onder water 20-11/31 

een taal leren via app of docent 20-9/13 

een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets 20-10/31 

eerstejaarsstudenten Nederlands, daling - 20-11/10 

emoji: meervoud emoji of emoji’s 20-10/24 

emoji’s, gebruik van - 20-1/18 

emoji’s, ontstaan en achtergronden van - 20-10/26 



emoji’s, verschil tussen taal en - 20-10/26 

Engels op de universiteit 20-2/10 

Engels, weg met het - 20-1/28 

Engelshoven, Ingrid van, minister - 20-9/33 

Engelstalig onderwijs in Vlaanderen 20-5/13 

enkele of dubbele klinker 20-10/25 

enquête: schurende taal 20-4/7 

enquête: schurende taal 20-5/11 

enquête: schurende woorden 20-2/7 

Esperanto 20-11/21 

Esperanto 20-7/24 

Everwijn Wassenbergh Penning 20-2/11 

feestvarken en feestbeest 20-1/30 

fluittaal in films 20-2/11 

flutroman, woorden voor - 20-2/21 

foeteren op vijandige volken 20-11/22 

Fonteyn, Lauren 20-10/23 

fouten auteur aanpassen in vertaling? 20-9/29 

frames in de coronacommunicatie 20-9/22 

Gagestein, Sarah 20-9/22 

framing 20-9/22 

Fries als ‘memmetaal’ 20-10/22 

Fries als moedertaal 20-10/22 

Fries, wetenschappelijk onderzoek naar -  20-4/19 

garingbuik 20-11/33 

ge (Vlaams) 20-4/33 

gebarentaal  20-5/13 

gebarentaal, grotere interesse in - 20-7/11 

gebarentolk bij coronapersconferenties 20-12/4 

gebiedende wijs in Surinaams-Nederlands 20-4/10 

geen probleem / graag gedaan 20-6/33 

gehandicapte mensen en schurende taal 20-7/8 

gekleurde mensen en schurende taal 20-4/9 

geluidsopname in aardewerk 20-4/18 

geluidsopname uit de negentiende eeuw 20-6/30 

gender van dieren 20-10/29 

gender, de verwarrende betekenissen van - 20-10/11 

gender, uitspraak - 20-10/24 

genderneutaal 20-10/15 

genderneutraal taalgebruik Bijbel 20-10/7 

genderneutraal taalgebruik 20-10/4 

genderneutraal taalgebruik 20-12/10 

genderneutraal voornaamwoord 20-11/8 

genderneutrale aanduiding Opperwezen Bijbel 20-10/7 

genderneutrale taal en voornaamwoorden, visie van Onze Taal-lezers op - 20-10/18 



genderneutrale voornaamwoorden 20-10/8, 20-11/8 

genderneutrale woorden 20-10/15 

genderneutraliteit in andere talen 20-10/8 

gesloten einde, gedichten met een - 20-12/32 

gewild, wild, ewild of gewillen 20-12/15 

gezien = ‘aangezien’ 20-10/32 

gezondheid, regionale varianten van - 20-5/15 

GGD’s/GGD’en 20-10/24 

Gleason, Jean Berko 20-11/29 

Goch, Wilanne van 20-4/7 

godsnaam in de Bijbel 20-10/7 

GPT-3 20-12/22 

grammaticaonderwijs 20-2/27 

grof taalgebruik papegaaien 20-11/10 

Groot Dictee 2020 20-12/9 

Gucht, Fieke Van der 20-4/7 

Haags mondkapje 20-11/8 

HEER, de – (Bijbel) 20-10/7 

Heineken Young Scientists Award voor ‘Humanities’ 20-9/13 

hen, Zweeds genderneutraal voornaamwoord 20-10/8 

herbruiken 20-12/27 

het document las 20-10/21 

het document las 20-9/28, 20-10/21 

Het Groot Dicté der Nederlandsche Taal 20-11/24 

hindsight is twenty-twenty 20-4/31 

historiserende wijs, de - 20-6/22 

huidhonger 20-7/30 

huis of thuis 20-12/15 

huisgemaakt 20-12/26 

humor over de coronacrisis 20-5/12 

hun baan/banen 20-5/15 

hun/hen 20-2/9 

huppelwoorden in het Nederlands 20-1/24 

iemand voor je innemen 20-5/31 

iepoes 20-11/8 

ij en y 20-2/12 

ij en y 20-4/10 

ijsei 20-1/23 

IJsselmeerpolders 20-1/8 

ik wil naar huis (gaan) 20-4/15 

indiaan 20-7/33 

Industry Award 2020 voor Frits Spits 20-11/11 

infinitievenreeks met zullen 20-5/10 

infinitievenreeks 20-7/10 

inhoudswoorden en functiewoorden 20-6/33 



inktkoelie 20-11/28 

International Booker Prize 20-10/23 

intonatie op Twitter 20-4/28 

Irma-effect 20-7/11 

Jansen, Carel, afscheid - 20-6/26 

Jong, Jaap de 20-7/16 

Jong, Jaap de, afscheid - 20-6/26 

Jonge, Freek de 20-11/14 

Jongenotter, Sam 20-4/7 

juffrouw (etym.) 20-9/14 

juno/juni 20-5/27 

kanker als scheldwoord 20-11/11 

kantoorwijs, de - 20-9/32 

katern = ‘nieuwsafdeling’ 20-10/32 

Keizer Ei 20-6/30 

Kessel, Olav van 20-12/9 

kijken overgankelijk gebruikt 20-11/13 

kijken van goh 20-11/28 

kind, meervoud van -  20-4/15 

kindgerichte spraak 20-2/19 

kinine (etym.) 20-4/30 

koe: hij of zij 20-10/21 

Koenen, Liesbeth (†) 20-10/22 

Koenen, Mathijs Jacobus 20-6/11 

koninklijke speeches 20-5/4 

koosnaampjes 20-2/23, 25 

kot 20-5/21 

Kramers Jz., Jacob 20-6/11 

Kremlin aan de Amstel 20-9/31 

kus, zoen etc., regionale varianten van - 20-7/15, 20-9/10, 20-10/21 

Kuyper, Abraham 20-6/18 

kwakzalvers (etym.) 20-5/30 

laaggeletterdheid, strijd tegen - 20-12/12 

laars: regionale varianten voor - 20-11/13 

ledental Onze Taal in coronatijd 20-12/9 

Lees niet! 20-9/21 

leesonderwijs onder de maat 20-11/10 

leesvaardigheid bij jongeren 20-12/12 

leesvaardigheid van jongeren 20-1/10 

lett’en, zett’en als verledentijdsvorm 20-11/28 

leuk 20-7/33 

lezen voor je plezier 20-9/21 

liggen of leggen 20-12/27 

litteken of lidteken 20-10/24 

lokwoorden 20-9/4 



Lufthansa 20-2/31 

maatregels of maatregelen 20-12/14 

machinevertalingen voor literaire vertalers 20-11/27 

Matthias de Vries-jaar 20-11/24 

Meer dan 5000 venijnige dicteewoorden – Geüpdatete editie 20-12/27 

Meer dan 5000 venijnige dicteewoorden 20-9/12 

meisjesnaam 20-6/32 

mens 20-1/8 

‘menselijke’ woorden voor dieren 20-9/8, 20-10/21, 20-11/8 

menselijk stemgebruik, podcast over - 20-12/13 

merknamen met corona 20-4/12 

middelbare school / school voor voortgezet onderwijs 20-9/28 

mij mankeert niets / ik mankeer niets 20-2/13 

Mijn leraar vertelde eens, oproep Jaap Toorenaar voor suggesties voor zijn boek - 20-12/27 

mogelijke wijs, de - 20-7/32 

mondkapje (etym.) 20-10/30, 20-11/8 

mondkapjes, sprekende teksten op - 20-12/8 

mondkapjes, taal op - 20-6/30 

mondmasker (etym.) 20-10/30, 20-11/8 

mongool 20-9/28 

mooie Vlaamse plaatsnamen 20-9/29 

Multatuli over taal 20-6/12 

muultje/muulke 20-10/21 

muultje/muulke 20-9/10, 20-10/21 

naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde 20-2/29 

naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde 20-4/27 

naamwoorden 20-12/29 

naamwoorden 20-9/25 

naar werk 20-5/10 

Native American, vertaling voor - 20-7/33 

naturaliserend en exotiserend vertalen 20-2/33 

Nederlands als wetenschapstaal 20-10/28 

Nederlands in het België van de negentiende eeuw 20-6/16 

Nederlandse Esperanto-Jongeren (NEJ) 20-7/24 

Nederlandse Gebarentaal (NGT), erkenning van - 20-10/22 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), groepstaal van – 20-9/18 

Nederlandstalige popmuziek in opmars 20-2/10 

neerlandicus (etym.) 20-6/23 

negentiende eeuw, verandering van het Nederlands in - 20-6/4 

niet één is hetzelfde 20-4/10 

Niet met zoveel woorden (Kröller-Müller) 20-4/12 

Nieuw in de Kamer, Twitterbot - 20-12/13 

nieuw in het Nederlands: Alp 20-12/35 

nieuw in het Nederlands: Claudia Crocco 20-11/35 

nieuw in het Nederlands: Daria Kasimanova-te Selle 20-1/26 



nieuw in het Nederlands: Emma Yandle 20-2/35 

nieuw in het Nederlands: Jamal Nayab 20-7/35 

nieuw in het Nederlands: Katja Genorova 20-9/35 

nieuw in het Nederlands: Marta Siwakowska 20-5/35 

nieuw in het Nederlands: Mohamad Abdou 20-4/35 

nieuw in het Nederlands: Ulrike Vogel 20-10/35 

nieuw in het Nederlands: Yukichi Fukuzawa 20-6/35 

nieuwe bestuursleden 2020 20-7/7 

Nieuwe Bijbelvertaling 2021, verwijzen naar God in de -20-12/13 

nieuwe uitgaven Onze Taal 20-9/12 

nieuwe voornaam transgender personen 20-10/31 

nij (‘niet hij, niet zij’) 20-11/8 

non-binair taalgebruik 20-10/4 

nonnenspiegel 20-4/23 

nummers in cijfers of voluit 20-6/28 

odal-rune 20-1/11 

Oey Tjeng Sit of Tjeng Sit Oey 20-11/31 

ok. of ok 20-10/23 

omslagverkiezing Onze Taal 2019 20-1/7 

omstreden woorden weren van scrabblewedstrijden? 20-9/13 

onderwerp en gezegde 20-1/33 

Onnen, Pam 20-10/23 

(on)smakelijke maaltijdnamen 20-11/9 

ontleden 20-12/29 

Onze Taal en corona 20-12/9 

Onze Taal in coronatijd 20-6/26 

Onze Taal Taalkalender 2021 20-9/10 

Onze Taal Taalkalender 2021 20-9/7 

onzichtbare onderwerp, het - 20-11/21 

oorlogsmetaforen van de coronacrisis 20-9/16 

Oostendorp, Marc van 20-12/13 

Oost-Indisch doof 20-11/22 

op ramkoers 20-7/15 

opiniërend schrijven en schrijven voor een breed publiek, filmpjes over - 20-12/13 

oplieren 20-9/28 

Oranje Fonds: woord voor ‘sociale cohesie’ 20-7/7 

overtreffende trap 20-1/12 

pageturner 20-1/29 

pageturner 20-2/8 

pageturner 20-4/10 

pageturner 20-5/10 

paprika (uitspr.) 20-11/12 

paradox, oxymoron 20-11/12 

persoonsvorm 20-5/27 

plagiërend vertalen 20-6/31 



poeha (etym.) 20-12/14 

Poel, Kris Van de 20-4/24 

poëzie, stijlfiguren 20-1/32 

poëzie, stijlfiguren 20-10/27 

poëzie, stijlfiguren 20-11/32 

poëzie, stijlfiguren 20-12/32 

poëzie, stijlfiguren 20-2/32 

poëzie, stijlfiguren 20-4/32 

poëzie, stijlfiguren 20-5/32 

poëzie, stijlfiguren 20-6/22 

poëzie, stijlfiguren 20-7/32 

poëzie, stijlfiguren 20-9/32 

Poolse directheid 20-2/25 

positief testen 20-5/15 

Prisma-woordenboek Hedendaags Nederlands (rectificatie) 20-10/21 

proefnummeractie Onze Taal 20-9/7 

programmeren en taalvaardigheid 20-4/13 

puntgebruik in WhatsApp-gesprekken 20-4/23 

Quarantaine Colleges 20-5/13 

qwerty 20-11/33 

Randstad 20-6/25, 20-10/21 

redacteur of redactrice 20-10/4, 20-11/8 

reden als meervoud van reden 20-11/28 

regel of zin, afbreken aan het einde van - 20-9/10 

regels of regelen 20-12/14 

regiolabels in woordenboeken 20-9/26, 20-10/21, 20-11/8, 20-12/7 

restaurateur of restaurator 20-11/8, 20-12/7 

retoriek van het publieke debat  20-1/4 

retoriek van het publieke debat 20-2/8 

rijk rijmende wijs, de - 20-2/32 

Rijneveld, Marieke Lucas 20-10/23 

rouwadvertenties, religieuze taal in - 20-7/13 

samenzweren (etym.) 20-12/30 

Schatten van het Nederlands 20-6/30 

scheldwoorden 20-11/18 

schertsende denigrerende aanduidingen van ‘primitieve’ plaatsen 20-9/11 

schoenmaker, blijf bij je leest 20-2/31 

schrijvend computerprogramma 20-12/22 

schurende taal (jaarthema 2020) 20-1/9 

schurende taal in de ban 20-4/4 

schurende taal in de media 20-7/4 20-9/10 

schurende taal 20-10/4 

schurende taal 20-12/10 

schuttingtaal 20-11/18 

seksuele geaardheid 20-6/32 



serre 20-11/8, 20-12/7 

shoppen met lijdend voorwerp 20-12/27 

siepels 20-5/10 

siepels 20-7/10 

slaaf / tot slaaf gemaakte 20-7/4 20-9/10 

Sluis, Irma 20-5/13 

Smeerebbe-Vloerzegem 20-9/29 

snackromannetje 20-4/10 

Spaans benauwd 20-11/22 

spelling-De Vries en Te Winkel 20-11/24 

spookwoorden in het woordenboek 20-12/22 

spotten met Joden 20-12/24 

sprinkhaan (etym.) 20-9/30 

standaardtaal in België of Nederland 20-9/26 

stellige wijs, de - 20-10/27 

stereotiepe aanduidingen voor mannen of vrouwen 20-10/20 

Stevin, Simon 20-10/28 

stikstof (etym.) 20-2/31 

stoplap, tekst op mondkapje Onze Taal 20-12/8 

studenten Duits, tegengaan daling aantal - 20-10/23 

studentenabonnement Onze Taal 20-9/7 

studie Nederlands in de problemen 20-9/33 

’s vrouws 20-10/20 

taal en gender 20-10/4 

taal in animatiefilmpjes 20-4/13 

taal in de stad, expositie over - 20-12/13 

taal op protestborden 20-5/25 

taalaanpassing, weerstand tegen - 20-5/22 

taalachterstand kinderen door ouders 20-1/11 

taaladvies in coronatijd 20-12/9 

Taaladviesdienst, 35 jaar - 20-11/4 

Taaladviesdienst: de Wegenwacht van de taal 20-11/4 

Taalboekenprijs voor Nicoline van der Sijs 20-11/7 

Taalboekenprijs, nominaties voor - 20-10/18 

taalcabaret in de klas 20-1/10 

taaleis voor naturalisatie, verhoogde - 20-12/12 

taaljaar 2020 20-12/20 

Taalnerds, podcast - 20-12/13 

taalopvattingen wereldwijd 20-1/14 

taalpodcasts 20-11/11 

Taalpost 90.500 abonnees 20-2/9 

taalquiz  20-1/35 

taalquiz  20-2/35 

taalquiz  20-4/35 

taalquiz  20-5/35 



taalquiz  20-6/35 

taalquiz  20-7/35 20-9/10 

taalquiz 20-10/35 

taalquiz 20-11/35 

taalquiz 20-12/35 

taalquiz 20-9/35 

taalvoutje van het jaar 2019 20-4/12 

talrijk of talloos 20-9/14 

taser (etym.) 20-11/30 

tegenhanger 20-12/14 

terminologieverschil tussen Nederlands en Vlaams 20-2/33 

The Netherlands of Holland 20-2/11 

thuistaal anno 2020 20-7/20 

thuisvakantie, benamingen voor - 20-5/7 

thuiswerken / thuis werken 20-5/14 

tijd en ruimte in talen 20-5/10 

tikkie 20-7/29 

toekomst, uitdrukken van -  20-1/8 

toetsenbord, indeling Nederlands en Belgisch - 20-11/33 

tolken en vertalers, protest van - 20-2/10 

tranen met tuiten 20-11/12 

transgender personen en schurende taal 20-10/12 

transgender personen, kwetsende woorden voor - 20-10/12 

transgender personen, stem van - 20-10/14 

transgender personen, verwijswoorden voor - 20-10/8, 20-11/8 

transgender personen, zangstem van - 20-10/15 

transitie, stemgeluid na - 20-10/14 

transman, transvrouw 20-10/12 

tút 20-9/10 

twede of tweede 20-10/25 

ui, dialectwoorden voor - 20-2/13 

uit eten of uiteten 20-12/14 

uitdrukkingen leren als anderstalige 20-5/29 

uiterlijk en stem, het verband tussen - 20-4/16 

vaderlandse/Nederlandse geschiedenis 20-4/13 

valse vrienden uit de negentiende eeuw 20-6/14, 20-9/10 

Veel Tamtam 20-7/13 

vegaburger 20-11/11 

verengelsing in hoger onderwijs 20-12/28 

verkortingen binnen woordgebruik NJN 20-9/18 

vernieuwingen Onze Taal 20-1/7 

verpleegkundige/verpleger/verpleegster 20-11/8 

vertaalde boektitels, verschil in aanpassing tussen mannelijke en vrouwelijke schrijvers 20-10/19 

vertaalmachines 20-11/27 

vertaaltaal 20-1/29 



vertaaltaal 20-10/19 

vertaaltaal 20-12/33 

vertaaltaal 20-2/33 

vertaaltaal 20-4/33 

vertaaltaal 20-5/33 

vertaaltaal 20-6/31 

vertaaltaal 20-7/33 

vertaaltaal 20-9/28 

vertalen naar negentiende-eeuws Nederlands 20-6/20, 20-11/8, 20-12/7 

vertalingen van filmtitels 20-4/33 

vlees- en zuivelnamen voor vegetarische producten 20-11/11 

vloeken 20-11/18 

voornaamwoorden 20-7/29 

voorzetsel, tekst op mondkapje Onze Taal 20-12/8 

vrienden, kennissen en familie, namen voor - 20-4/11 

Vries, Matthias de 20-11/24 

Vries, Matthias de 20-6/10 

vrijen 20-7/10 

waarmee / waar … mee 20-4/10 

Waarom een zeemeermin geen zeemeerman heet 20-9/12 

warmhartigheid 20-9/13 

Wat ik je nog zeggen wilde 20-12/13 

we en wij 20-2/13 

we en wij 20-5/10 

webcamdocent 20-7/10 

Week van het Nederlands 20-9/13 

Week van Lezen en Schrijven 20-9/13 

wegjaagwoorden 20-9/4 

wel 20-1/22 

welja 20-7/10 

werkgroep Genderinclusief Taalgebruik 20-10/4 

werkwoordvolgorde bij drie werkwoorden 20-10/25 

werkwoordvolgorde 20-10/25 

WhatsApp-bericht, punt na - 20-10/23 

WhatsApp-groepsgesprekken van jongeren 20-1/21 

wie / wie of / wie dat / wie of dat 20-9/15 

wit of blank 20-9/7 

WNT 20-11/24 

woerd 20-10/29 

woord gezocht voor wie een broer of een zus verloor 20-12/19 

Woord van het Jaar 2020 20-12/9 

woorden van het jaar 2019 20-1/10 

Woordenboek der Nederlandsche Taal 20-11/24 

woordenboeken in de negentiende eeuw 20-6/10 

woordenboekspel 20-12/22 



woordgeslacht samenstellingen 20-10/15 

woordgeslacht, nut van - 20-10/16 

woordgeslacht, verband tussen voornaamwoorden en -20-10/16 

woordsoort ‘bij-het-werkwoord’ 20-9/21 

woordsoortbenoeming 20-9/21 

woordvolgorde, de ware - 20-10/29 

wug, wugs 20-11/29 

ze is gegaan/gaan fietsen 20-1/13 

zeeslangentaal 20-2/21 

Zeg, podcast - 20-12/13 

Zijl, Annejet van der 20-2/14 

zo doof als een kwartel 20-10/21 

zo doof als een kwartel 20-7/31, 20-10/21 

zoen (Fries) 20-9/10 

zoen (Limburgs) 20-9/10, 20-10/21 

Zondag met Lubach 20-11/10 

zonder blikken of blozen 20-9/14 

zonsopgang of zonsopkomst 20-9/14 


