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Taaltip: er niet / geen genoeg van krijgen 
 

  

Zowel ‘Ik kon er niet genoeg van krijgen’ als ‘Ik kon er geen genoeg van krijgen’ is correct. 

  

Het woord geen wordt in principe gebruikt om zelfstandige naamwoorden te ontkennen: ‘Er is geen 

zon’, ‘Ik kan geen hoogte van hem krijgen.’ In andere gevallen wordt niet gebruikt: ‘Ik kan je niet 

goed verstaan’, ‘Ella kan niet komen.’ Genoeg is een telwoord, dat gewoonlijk wordt ontkend met 

niet: ‘Ik heb niet genoeg benzine’, ‘Heb je nog niet genoeg gegeten?’ Vergelijk ook zinnen als ‘Hij 

begrijpt er niet veel van’ en ‘Ze heeft niet minder dan zestigduizend volgers’, waarin de telwoorden 

veel en minder worden ontkend met niet. 

 

Naast niet genoeg van iets (kunnen) krijgen is geen genoeg van iets (kunnen) krijgen ontstaan als 

een vaste uitdrukking met geen. De betekenis is ‘iets steeds weer willen’. Dat geldt ook voor er nog 

lang geen genoeg van hebben (‘iets nog lang niet zat zijn’). 
  

 

 Meer taaladvies  

  

 

 

 

 

Taalpolitiek 
 

  

>> Bijsluiters bij medicijnen moeten begrijpelijker worden, bijvoorbeeld door het gebruik van iconen. 

(AD) 

  

>> Dé taal van de Europese politiek is het Nederlands: drie van de Spitzenkandidaten hebben die taal 

als moedertaal. (FU Berlin) 

  

>> Voorstel: een Brusselse minister voor meertaligheid. (Nieuwsblad) 
  

 

  

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/ergens-geen-niet-genoeg-van-krijgen/
https://www.ad.nl/gezond/zo-gaat-de-nieuwe-bijsluiter-voor-dummies-eruit-zien-simpel-met-symbolen~a6dc92b1/
https://blogs.fu-berlin.de/nederlands/2019/05/13/europasprache-niederlaendisch/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190516_04405036
https://onzetaal.nl/


 
  
 

 

Overlijdensbericht: 

Wil Sterenborg 
 

  

Vorige week is taal- en dialectkenner Wil 

Sterenborg op 95-jarige leeftijd overleden. 

 

Sterenborg (1923) was waarschijnlijk de 

grootste expert van het Tilburgs dialect, 

maar hij deed ook jarenlang werk voor 

Onze Taal: hij corrigeerde kopij, 

beantwoordde lezersbrieven over 

taalkwesties en corrigeerde samen met 

toenmalig directeur Peter Smulders de 

Troonrede. Hij was daarom sinds enkele 

jaren (het enige) ‘lid van verdienste’ van 

het Genootschap Onze Taal. 

 

Een kort bericht over Sterenborgs 

overlijden staat in het Brabants Dagblad. 

In memoriams staan op de website van 

Onze Taal, op de site van het Tilburgs 

Woordenboek en op Neerlandistiek.  
  

  

 

 

 

Taalproblemen 
 

  

>> Bondieuserie, bewusstseinslagen, ayacahuite, en andere moeilijk te spellen woorden in het 

Engels. (CNN) 

  

>> Cree-indianen lachen om de nieuwe merknaam Mayochup voor een saus. Het woord betekent 

‘poepgezicht’ in hun taal. (De Telegraaf) 
  

  

  

 

En verder 
 

  

>> Een Italiaanse vrouw vertaalt met behulp van een zelfontwikkelde vertaalmachine alle 5400 

pagina’s van de Talmoed, het boek met belangrijke commentaren op de joodse Bijbel. (Corriere della 

Sera) 

  

>> De fluittaal van het Canarische eiland La Gomera speelt een belangrijke rol in een nieuwe 

Roemeense film. (Liberation) 
  

  

  

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburgse-taalmonnik-wil-sterenborg-overleden~aa3de1a4/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/lid-van-verdienste-wil-sterenborg-overleden
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/lid-van-verdienste-wil-sterenborg-overleden
http://www.cubra.nl/wtt/
http://www.cubra.nl/wtt/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/in-memoriam-wil-sterenborg-1923-2019/
https://edition.cnn.com/2019/05/21/us/hardest-words-spelling-bee-trnd/index.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3610555/indianen-lachen-nieuwe-saus-mayochup-uit
https://www.corriere.it/cronache/19_maggio_18/chiara-piperno-donna-che-traduce-un-software-lei-ideato-talmud-babilonese-591189c8-7952-11e9-84cc-19261c23ea92.shtml
https://www.corriere.it/cronache/19_maggio_18/chiara-piperno-donna-che-traduce-un-software-lei-ideato-talmud-babilonese-591189c8-7952-11e9-84cc-19261c23ea92.shtml
https://next.liberation.fr/cinema/2019/05/19/les-siffleurs-langue-de-stups_1728169
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/lid-van-verdienste-wil-sterenborg-overleden/


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen  

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

elke dag leuk, prikkelend 

en leerzaam!  

 

 

 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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