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Taaltip: in / op een boerderij wonen 
 

  

Zowel ‘op een boerderij wonen’ als ‘in een boerderij wonen’ is juist. Er kan een klein verschil in 

betekenis zijn. 

 

In plaatsbepalingen zijn in en op vaak beide mogelijk: ‘U bent welkom op/in ons kantoor’, ‘Hij zit 

wel erg veel op/in zijn kamer’, ‘Ze trouwen morgen op/in het gemeentehuis.’ 

 

Met in wordt nadrukkelijker naar de precieze locatie en (de binnenkant van) het gebouw of de 

ruimte verwezen. Bij op gaat het vaak meer om de functie ervan. Zo staat bij ‘trouwen op het 

gemeentehuis’ iets meer de functie van het gemeentehuis als trouwlocatie voorop dan bij ‘trouwen 

in het gemeentehuis’. 

 

Evenzo zou je bij ‘op een boerderij wonen’ wat eerder kunnen denken aan een nog in bedrijf zijnde 

boerderij, terwijl het bij ‘in een boerderij wonen’ ook om een woonhuis zou kunnen gaan, dat ooit 

als boerderij fungeerde. Om die reden ligt bijvoorbeeld ‘op een boerderij werken’ meer voor de hand 

dan ‘in een boerderij werken’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden in beweging 
 

  

>> Vikingzaad. (Taaltelefoon) 

  

>> Ninjaraket. (Taalbank) 

  

>> Revolutie. (De Standaard) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/op-in-de-stand/
https://www.taaltelefoon.be/vikingzaad
https://www.taalbank.nl/2019/05/13/ninjaraket/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190512_04393377
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Eindexamen 

Nederlands 
 

  

Vorige week vrijdag leidde het 

eindexamen Nederlands (in Nederland) 

weer tot geween en tandengeknars. Het 

gonsde van de berichten over verwarring, 

droge teksten, lastige woorden, 

sluikreclame en 40.000 klachten na twee 

examendagen. 

 

Onze correspondent ter plaatse boog zich 

traditiegetrouw over het vwo-examen, 

deed zijn best om de vragen te 

beantwoorden en ontwarde het verschil 

tussen betoog en beschouwing. 
  

  

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De finalisten van het Drèents Liedtiesfestival zijn bekend. (Stichting REUR) 

  

>> De burgemeester van Brussel zoekt leraren Nederlands. (De Standaard) 

  

>> De Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez gebruikte tijdens een toespraak een ‘black 

English’ accent. Ze is niet de eerste die aan ‘codeswitching’ doet. (de Volkskrant) 
  

  

  

 

Wedstrijd Vos 8 
 

  

Het boek Vos 8. Een furhaal van George Saunders gaat over een vos die zichzelf mensentaal leert 

spreken en schrijven, geheel geschreven in fonetisch Nederlands: “Allureerst wil ik zegge sorrie as 

ik woorde furkeert spel. Ik ben un Vos!” Het boek is vertaald uit het Engels door Erik Bindervoet en 

Robbert-Jan Henkes (uitgeverij De Geus). 

 

We mogen vijf exemplaren weggeven! Wilt u in aanmerking komen voor een daarvan? Stuur dan 

een mail met uw naam en adres naar Raymond Noë van Onze Taal. De winnaars krijgen bericht. 

  

 

 
Doe mee met de winactie 

  

 

 

 

  

https://www.nu.nl/eindexamens/5886426/vertwijfeling-door-vraagstelling-op-vwo-examen-nederlands.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/liesbeth-staats-doet-examen-nederlands-ik-betwijfel-of-vmbo-leerlingen-die-dit-examen-maken-er-vanaf-komen-met-meer-liefde-voor-de-taal~bb3afb6f/
https://www.nu.nl/eindexamens/5886429/geen-brief-maar-een-artikel-in-het-vmbo-examen-nederlands.html
https://www.gelderlander.nl/home/grappige-scheetjes-verstoren-eindexamen~a59c98d9/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3570592/het-examen-nederlands-toetst-zo-weinig
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3570592/het-examen-nederlands-toetst-zo-weinig
https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/centraal-eindexamen-nederlands-voor-vwo-2019-mijn-antwoorden/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/centraal-eindexamen-nederlands-voor-vwo-2019-mijn-antwoorden/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/beschouwing-en-betoog-jeetje-wat-een-lastige-vraag/#more-34506
https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/beschouwing-en-betoog-jeetje-wat-een-lastige-vraag/#more-34506
http://www.stichtingreur.nl/nl/nieuws/165/finalisten-dreents-liedtiesfestival-2019-bekend
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190513_04398188?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend%20via%20@destandaard
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rijzende-ster-alexandria-ocasio-cortez-verwikkeld-in-een-taaie-taalstrijd-om-codeswitching~b0b7cfa0/
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-geus/boek/vos-8/
mailto:raymond.noe@onzetaal.nl?subject=winactie%20boek%20'Vos%208'
mailto:raymond.noe@onzetaal.nl?subject=winactie%20boek%20'Vos%208'


 

  

 

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. 

 

Als lid van Onze Taal ontvangt u tien keer 

per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook 

krijgt u korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag 

uw taalvragen.  

 

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 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

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://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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