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Taaltip: Ik denk dat het niet nodig is / Ik denk 
niet dat het nodig is 

 

  

‘Ik denk dat het niet nodig is’ en ‘Ik denk niet dat het nodig is’ zijn allebei juist en betekenen vrijwel 

hetzelfde. Beide formuleringen zijn een ontkenning van ‘Ik denk dat het nodig is.’ 

 

Bij werkwoorden als denken, vinden en hopen kan het woord niet uit de bijbehorende bijzin naar 

voren gehaald worden en in de hoofdzin terechtkomen. Zo kun je naast ‘Ik hoop dat het niet lang 

duurt’ ook prima zeggen: ‘Ik hoop niet dat het lang duurt.’ 

 

Iets meer uitleg staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/niet-hopen-dat-hopen-dat-niet/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

“Blijf in uw kot!” 
 

  

“Hoe erg is dat eigenlijk, van een ‘kot’ 

spreken als je een huis bedoelt?”, vraagt 

Ludo Permentier in zijn column in het 

meinummer van Onze Taal. ”In 

Vlaanderen minder erg dan in de rest van 

ons taalgebied.” De columnist maakt zich 

veel drukker om Twitter, “de riool 

waarlangs de ‘vrije meningsuiting’ zó 

krachtig kolkend wegstroomt dat 

weldenkende mensen intussen hebben 

besloten alleen nog meewarig het hoofd te 

schudden”. 

 

Meer van deze welluidende formuleringen 

kunt u online vinden, want op de site van 

Onze Taal is Permentiers column uit het 

meinummer van Onze Taal te lezen. Wilt u 

meer, neem dan onverwijld een 

abonnement. 
 

 

 

 
Naar de column 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> “De Chinese overheid is actief bezig om het Tibetaans om zeep te helpen.” (Post-Gazette) 

  >> Hoe komt het dat mensen veel meer brieven zijn gaan schrijven de laatste maanden? (BBC) 

 >> Taalscholen in Nederland declareren op grote schaal inburgeringscursussen die nooit hebben 

plaatsgevonden. (de Volkskrant) 
  

 

 Irma Sluis 
 

  

>> De eerste Nederlandse film die gedraaid is volgens de coronaregels kan ook worden bekeken 

met een doventolk: Irma Sluis. (RTL Nieuws) 

 >> Lied: ‘Oh, Irma’. (Mooi Wark) 

  >> Lied: ‘Zonder jou’. (AD) 
  

  

 

Taalportaal 
 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/blijf-in-uw-kot
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/blijf-in-uw-kot
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden?_ga=2.160134202.645929196.1590477445-111709690.1519287614
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/blijf-in-uw-kot
https://www.post-gazette.com/opinion/editorials/2020/05/12/Killing-Tibet-language-China-study/stories/202003280017?fbclid=IwAR2D704kdKlXhzx8p9WODviMwqFth02MsglUEMbrMPhfzNwbOukVBI5fo7Q
https://www.bbc.com/news/world-52709729
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/miljoenenfraude-bij-taalscholen-geld-in-ruil-voor-inburgeringslessen-die-nooit-zijn-gegeven~b409e6e1/
https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/artikel/5127986/pathe-en-irma-sluis-voorzien-eerste-coronafilm-van-gebarentolk
https://www.youtube.com/watch?v=yxTAcrPKUQo&feature=youtu.be
https://www.ad.nl/show/kijkers-geraakt-door-bijzonder-eerbetoon-aan-gebarentolk-irma~abfaa068/?referrer=https://www.google.com/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/blijf-in-uw-kot


  

Er bestaan nogal wat initiatieven om het taalonderwijs in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker 

en uitdagender te maken. Het Nationaal Platform voor de Talen heeft daarom een overzicht 

gemaakt van handige websites voor leerlingen en docenten. De belangrijkste talen die in Nederland 

op de middelbare school worden onderwezen, komen aan bod. 
  

 

 
Naar het Taalportaal 

  

 

 

  

 

  

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

Vaktaal 

 

 

  

Wat hebben golfers met juristen gemeen? 

En wetenschappers met zeilers? En 

waarom tref je muziekliefhebbers aan in 

de buurt van liefhebbers van 

paardendressuur? Vaktaal geeft op deze 

en tal van andere vragen een antwoord. 

Het maakt de alomtegenwoordigheid en 

noodzaak duidelijk van terminologie, van 

vaktaal. 

 

Vaktermen gebruiken we vaak, zij het 

onbewust, omdat het nu eenmaal 

onbegonnen werk is over dingen te praten 

waarvoor je geen naam hebt. Daarom ook 

is het belangrijk dat we op alle domeinen 

en in alle situaties de dingen een naam 

kunnen geven. 

 

In Vaktaal lichten dertig bekende 

Nederlanders en bekende Vlamingen, 

onder wie Kristien Hemmerechts, Ionica 

Smeets, Hans Dorrestijn en Jean Paul Van 

Bendegem, op een onderhoudende wijze 

hun relatie met vaktaal toe. 

 

Prijs: € 14,99. 
  

 

 
Bestel direct 

  

 

 

  

  

 Franse woorden 
 

  

>> “Zeg geen podcast maar audio à la demande, geen timelapse maar hyperaccelleré”: nieuwe 

(bindende) taaladviezen voor de Franse overheid. (France3) 

 >> Remontada wordt dan weer wel opgenomen in de nieuwe editie van woordenboek Larousse, die 

volgend jaar verschijnt. (Le Point) 

  >> Quiz: 10 woorden die het Frans heeft geleend. (Le Figaro) 
  

  

https://platformtalen.nl/taalportaal/
https://platformtalen.nl/taalportaal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/ne-dites-plus-podcast-audio-demande-parlez-hyperaccelere-plutot-que-timelapse-1832822.html
https://www.lepoint.fr/culture/les-20-nouveaux-noms-du-larousse-19-05-2020-2376160_3.php
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/dix-mots-etrangers-que-la-langue-francaise-a-empruntes-20200525
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal


 

En verder 
 

  >> ‘België verlengt licentie voor het gebruik van de Nederlandse taal.’ (Nieuwspaal) 

  

>> De cursus Fonologie (klankleer) die normaliter aan Nijmeegse studenten wordt aangeboden, 

staat nu gratis online, inclusief boek en proeftentamen. (Neerlandistiek) 

  >> Waarom spreken slechteriken in tekenfilms met een accent? (The Atlantic) 

  

>> Er zijn meer Duitsers die Nederlands leren dan Nederlanders die Duits leren. “Misschien zijn ze 

slimmer dan wij.” (EenVandaag) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Hoe zat het ook weer met ‘videogebeld’ 

of ‘gevideobeld’? Op onze website gaan 

we daarop in: 

onzetaal.nl/taaladvies/videogebeld-

gevideobeld.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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