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Taaltip: het ga je goed / het gaat je goed 
 

  

‘Het ga je goed’ is juist als het als een wens bedoeld is: ik wens dat het je goed zal gaan. 

 

Ga is hier een zogeheten aanvoegende wijs. Dat is een werkwoordsvorm die niet zo veel meer 

voorkomt; je ziet hem vooral in een aantal uitdrukkingen en vaste formuleringen. De aanvoegende 

wijs drukt vaak een wens uit, maar soms ook berusting of aansporing: ‘Leve de koning!’ (wens), ‘Zij 

ruste in vrede’ (wens), ‘Het zij zo’ (berusting), ‘Men neme 100 gram reuzel’ (aansporing/instructie). 

 

Natuurlijk kan ‘Het gaat je goed’ ook een goede zin zijn. Alleen druk je dan geen wens uit, maar een 

constatering: de zin is te lezen als ‘Het gaat je goed, zo te merken.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Juridische taal 
 

  

>> Nieuwe richtlijnen van het Amerikaanse hooggerechtshof: de documenten die advocaten 

indienen, moeten veel korter. (Mr Online) 

  

>> Nieuwe richtlijnen van twee Nederlandse ministeries: het land heet voortaan geen 

Holland meer, maar The Netherlands. (de Volkskrant) 

 >> Maar wat zijn dat voor vreemde richtlijnen? (Neerlandistiek) 
  

 

 Wetenschap 
 

  

>> Amerikaanse wetenschappers hebben een manier ontdekt om verbrande papyrusrollen uit 

Pompeï te kunnen lezen. (AD) 

 >> Groningse onderzoekers vinden taal zonder uitdrukkingen ‘al snel saai’. (Kennislink) 
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Nederlands spreken 

met Siri 
 

  

De taalschool LearnDutch.org zet geregeld 

grappige filmpjes online met buitenlanders 

die Nederlands leren. Deze week was er 

bijvoorbeeld een filmpje waarin enkele 

beginnende leerlingen moeten proberen in 

het Nederlands vragen te stellen aan Siri, 

de spraakassistent van Apple. 

 

Ook een aardig filmpje: de leerlingen 

krijgen een typisch Nederlands voorwerp 

voorgelegd en moeten raden wat dat is. 

En bekijk vooral ook het filmpje waarin 

leerlingen uitleggen wat ze opviel toen ze 

voor het eerst in Nederland kwamen. 

  

 Taalpolitie 
 

  >> De dichter Mustafa Kör zou de term ‘laaggeschoolde’ het liefst uit de taal schrappen. (StuBru) 

 

>> Moet je een vrouwelijke geschiedkundige nu een historicus of een historica noemen? Geef (als u 

een vrouw bent) uw mening! (Onze Taal) 

  >> Ook in Zwitserland woedt de discussie over genderneutraal taalgebruik. (NZZ) 

  

>> Mogen termen als Gouden Eeuw en neger niet meer? ‘Laat de taalpolitie maar komen!’ (Lage 

landen) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Tal van streektaalactiviteiten in het Groningse Westerkwartier op 1 en 2 november. (Dagblad 

van het Noorden) 

  

>> Vanavond: avond over taal en muziek in de bibliotheek van Houten. (Houtens Nieuws) 

  

>> Gaston Dorren wint de eerste Onze Taal/ANV-taalboekenprijs met Babel. (Onze Taal) 

  

>> Tien goede apps om vreemde talen te leren. (Als je al Engels kent.) (CNet) 
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Gezocht: 

onduidelijke 

overheidsteksten 
 

  

 

Iedereen moet kunnen begrijpen wat de 

overheid zegt en schrijft. Daarom heeft 

staatssecretaris Knops van Binnenlandse 

Zaken het project Direct Duidelijk 

opgezet. Het project helpt Nederlandse 

overheidsorganisaties hun communicatie 

te verbeteren en heldere taal op de 

agenda te zetten. 

 

In dat kader verzamelt het team van 

Direct Duidelijk onduidelijke en 

onbegrijpelijke teksten die de overheid 

heeft verstuurd. Dat kunnen brieven zijn, 

formulieren, folders, webpagina’s, 

Twitterberichten ... Bent u ook iets 

tegengekomen? Stuur uw voorbeeld dan 

naar duidelijketaal@directduidelijk.nl. 

 

Met uw hulp kunnen we de teksten van de 

overheid verbeteren! 
  

 

 
Mail uw tekst 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 

taaladviespagina’s 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

elke dag leuk & leerzaam! 
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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