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Taaltip: de/het icoon 
 

  

Zowel de icoon als het icoon is juist. Als icoon verwijst naar een afbeelding van een heilige, heeft de 

icoon de voorkeur. Als met icoon een pictogram bedoeld is of een beeldbepalende persoon, zijn 

beide lidwoorden mogelijk, maar lijkt het icoon het gebruikelijkst. 

  

Icoon is van oorsprong een de-woord, in de betekenis ‘gestileerde vlakke voorstelling van Christus 

of een heilige in de kerkelijke kunst’. Combinaties als de Maria-icoon en een bijzondere icoon van 

Christus zijn nog altijd gangbaarder dan het Maria-icoon en een bijzonder icoon van Christus. 

 

Daarnaast is icoon tegenwoordig een aanduiding voor een plaatje op het beeldscherm om een 

programma of functie te activeren (een pictogram) en voor een persoon die beeldbepalend is voor 

zijn of haar tijd en door velen wordt nagevolgd (bijvoorbeeld een stijlicoon of mode-icoon). In die 

betekenissen wordt naast de icoon ook – en waarschijnlijk zelfs vaker – het icoon gebruikt. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalerkenning 
 

  

>> Het Limburgs wordt een ‘officiële regionale taal’ in Nederland ... (Nu.nl) 

  

>> ... maar stelt die erkenning eigenlijk wel zo veel voor? (Onze Taal) 

  

>> In Noord-Brabant is men in ieder geval niet jaloers. (Omroep Brabant) 

  

>> Moet de Nederlandse Gebarentaal eigenlijk niet erkend worden? (Neerlandistiek) 
  

  

  

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-het-icoon
https://www.nu.nl/opmerkelijk/5794137/limburgs-wordt-officiele-regionale-taal.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/limburgs-erkend-als-streektaal
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2960843/We-koesteren-ons-Brabants-dialect-en-daar-hebben-we-erkenning-van-Den-Haag-niet-voor-nodig
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/de-aanslag-en-de-gebarentaal/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Begrijpelijke 

taaladviezen? 
 

  

 

Op de website van Onze Taal staan ruim 

2000 taaladviezen. Fleur Melchers 

(studente neerlandistiek aan de 

Universiteit Utrecht en stagiaire bij 

Onze Taal) doet onderzoek naar de 

begrijpelijkheid ervan. 

 

Wilt u bijdragen aan haar onderzoek door 

een enquête in te vullen? U vindt de 

enquête hier. 
 

 

 

 Naar de enquête 

  

 

 

 

 

Nog meer regionale taal 
 

  

>> Groningen kijkt terug op de Dag van de Grunneger toal. (Gezinsbode) 

  

>> Nieuwe online-test kan raden welk Nedersaksisch dialect u spreekt! (Woordwaark) 
  

 

 

Anton Pieck-Nederlands 
 

  

Taalkundige Joop van der Horst schrijft soms een column voor de website van de Internationale 

Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Deze keer gaat zijn bijdrage over de dichter en taalmopperaar 

Jean-Pierre Rawie, die volgens Van der Horst te veel noten op zijn zang heeft: 

 

“Natuurlijk is het Rawies goed recht om Anton Pieck-Nederlands te schrijven. Elk vogeltje zingt 

zoals het gebekt is. Maar als de kraaien dezer wereld de merel gaan verwijten dat hij niet goed 

krast, wordt het tijd het op te nemen voor de merel.” 
  

 

 

Naar de column van 

Van der Horst 

  

 

 

 

  

 

En verder 
 

  

>> De Nederlandse overheid wil meer investeren in laaggeletterdheid. (Rijksoverheid) 

  

>> Nieuw boek over succesvolle reclames en reclameslogans: “Alleen maar verstandige dingen 

zeggen, leidt je linea recta naar vergetelheid.” (NOS) 
  

https://bit.ly/2W9t6OW
https://bit.ly/2W9t6OW
https://gezinsbode.nl/artikel/1000491/dag-van-de-grunneger-toal-bouwt-mooie-brug-tussen-publiek-taal-en-wetenschap.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://woordwaark.nl/stemmen
https://www.ivn.nu/nieuws/column-68-de-kraaien-dezer-wereld-1752
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/nieuwe-ambities-voor-aanpak-laaggeletterdheid
https://nos.nl/artikel/2276336-de-beste-reclames-als-iets-lekker-is-moet-je-nooit-zeggen-dat-het-lekker-is.html


 

 

  

 

Advertentie 

Word lid van 
Onze Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Leden van Onze Taal profiteren van de 

volgende voordelen: 

 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

 taalvragen stellen per e-mail 

 korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#woordweetje  Staken en staking zijn 

afleidingen van staak (dunne paal). 

Staken (werkwoord) was aanvankelijk: 

een stuk land afzetten met palen, 

omheinen. Figuurlijk werd dat: iets 

beëindigen, stopzetten. Nog later: het 

werk neerleggen. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://twitter.com/onzetaal


 Over Taalpost 
 

  

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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