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Taaltip: Ik ben/heb de naam vergeten 
 

  

Ik ben de naam vergeten heeft de voorkeur. 

  

In de betekenis ‘iets niet meer weten, je iets niet meer herinneren’ wordt vergeten bij voorkeur 

vervoegd met het hulpwerkwoord zijn: ‘Ik ben haar naam vergeten’, ‘Hij was even de regels 

vergeten.’ 

  

Als vergeten ‘niet bij zich hebben’ of ‘verzuimen iets te doen’ betekent, zijn hebben en zijn allebei 

goed mogelijk: ‘Ik heb/ben mijn sleutels vergeten’, ‘Hij had/was even vergeten zich aan de regels te 

houden.’ 

  

Meer uitleg staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Stadstaal 
 

  

>> De stad Ninove bereidt zich voor op versoepeling van de lockdown met stickers in het Ninoofs. 

(HLN) 

 >> Waarom de Catharinastraat in Breda vroeger de Katerstraat heette. (In de buurt) 

  

>> Een Javaan van Java zou het Javaans van Paramaribo niet zomaar kunnen verstaan. (Dagblad 

Suriname) 
  

  

 

Nadenken over het eindexamen Nederlands 
 

  

Ieder jaar is er in Nederland rond deze tijd felle discussie over het eindexamen Nederlands. Omdat 

het centraal eindexamen voor het vwo gisteren vanwege COVID-19 niet doorging, vroeg de redactie 

van het online tijdschrift Neerlandistiek een aantal mensen eens na te denken over wat nu eigenlijk 

het beste eindexamen zou zijn. Er kwamen antwoorden op de vraag van onder anderen Huub van 

den Bergh, jaren verantwoordelijk voor het centraal eindexamen, Schrijfwijzer-auteur Jan 

Renkema, Onze Taal-columnist Peter-Arno Coppen en tal van leraren en andere betrokkenen. 
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Alle reacties staan op Neerlandistiek.nl. 
  

 

 
Naar Neerlandistiek 

  

 

 

  

 

  

 

Advertentie 

Taalboekenpakket 

 

 

  

Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op 

maat, maar stelt ook boeken samen: over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk.  

 

Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de 

boeken Grammatica, Leestekens en 

Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u 

de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!  

 

Meer informatie in de webwinkel.  
 

 

 
 

 
Naar de webwinkel 

  

 

  

  

 

Coronataal internationaal 
 

  

>> Hoe maken we nieuwe woorden voor nieuwe ervaringen? En wat kunnen we wat dat betreft 

leren van schrijfsters uit het verleden? (BBC) 

  >> Hoe taal werkt in crisistijd. (WDR) 

 >> Hopelijk niet meer nodig: woorden voor slechte kapsels. (Doetietsmettaal) 

 >> Wat voor gevolgen hebben mondkapjes voor doven en slechthorenden? (NEMO Kennislink) 

 >> Coronamaatregelen in alle (streek)talen van Fryslân. (Fryslân) 
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Taalkundelezingen 

online 
 

  

De Braziliaanse vereniging voor 

taalwetenschap Abralin heeft de 

quarantaine aangegrepen om een 

gigantische, maanden durende, online 

conferentie te organiseren, waarbij zo 

ongeveer alle beroemde taalkundigen ter 

wereld wel een keer een lezing komen 

geven. Deze zijn gratis online te volgen, 

maar ook later na te zien via YouTube. 

 

De conferentie is geopend door de 

Amerikaan Noam Chomsky (zie 

afbeelding) en de Brit David Crystal. Het 

programma staat hier. 
  

 

 
Bekijk de lezingen 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  >> 10 auto’s met ‘heerlijke namen’. (Autoscout) 

  

>> Twee eerstejaarsstudenten Nederlands in Nijmegen leiden je rond over een stille campus, met 

herinneringen aan hun colleges. (Nederlands in Nijmegen) 

  >> “We kenden al de taalnazi en de taalpurist, maar welke soorten zijn er nog meer?” (De Speld) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

Deze flauwe grap kun je vanaf nu weer horen. 
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Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk 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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