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Taaltip: hebben / zijn gereden 
 

  

Het voltooid deelwoord van rijden is met zijn én met hebben te combineren, afhankelijk van de 

context. Als er een doel of richting wordt genoemd, gebruik je zijn: ‘We zijn naar de stad gereden.’ 

Is dat niet (per se) het geval, dan gebruik je hebben: ‘We hebben de hele dag gereden.’ 

  

Ook bij andere bewegingswerkwoorden, zoals fietsen en vliegen, bestaat dit verschil. Meer uitleg en 

voorbeelden hiervan staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws en -onderzoek 
 

  >> ‘Gezellig’ is het favoriete Nederlandse woord van Duitstaligen. (Neerlandistiek) 

  >> Oorzaken, kenmerken, gevolgen en betekenis van ‘babyboom’. (Historiek) 

 >> Deelnemers gezocht voor een onderzoek naar de genetica van stotteren. (BNR en MPI) 

 >> Een algoritme beoordeelt dagelijks 500 miljoen reacties op internet op giftig taalgebruik. 

(Villamedia) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/gefietst-hebben-zijn/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/het-nederlandse-lievelingswoord-van-de-duitsers-is-gezellig/
https://historiek.net/babyboom-generatie-betekenis-gevolgen/139973/
https://www.bnr.nl/podcast/woordwaarde/10432209/18-speurtocht-naar-stottergenen
https://www.mpi.nl/genetica-van-stotteren
https://www.villamedia.nl/artikel/google-jigsaw-weegt-inmiddels-dagelijks-500-miljoen-reacties-op-giftig-taalgebruik?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Te bestellen in de webwinkel 

Complete jaargang 
2020 van Onze Taal 
  

 

Was u vorig jaar geen lid van Onze Taal? 

U kunt de tien nummers van 2020 nu als 

set bestellen via de webwinkel. Deze 89e 

jaargang staat uiteraard ook weer 

boordevol met artikelen, ontwikkelingen 

en weetjes over en vanuit alle uithoeken 

van de (Nederlandse) taal. 

 

U kunt er ook een opbergmap bij 

bestellen, om de tijdschriften netjes bij 

elkaar te houden. De map is geschikt 

voor twee jaargangen. 

 

Prijs zonder opbergmap: € 22,50.  

Prijs met opbergmap: € 30,00.  

 

Meer informatie in de webwinkel. 

 

De opbergmap is ook los te bestellen.  
  

 

 

Bestel de jaargang 2020 
zonder opbergmap 

 

   
 

 

 

 

 

Bestel de jaargang 2020 

mét opbergmap 

  

 

 

  

  

 Carnavalstijdingen 
 

  >> Geen c-woord in de zestigste Kwakkelkraant van Roosendaal. (BN De Stem) 

 >> “Vastelaovend is de motor van het Limburgs dialect.” (L1) 

  

>> Alle edities van de Sittardse carnavalskrant De Pappegey – geschreven in Sittards dialect – zijn 

online te lezen, ook die van 100 jaar geleden. (De Limburger) 
  

  

 

Super Bowl 
 

  

>> De Canadese zanger The Weeknd trad op in de pauze van de Super Bowl. De afwijkende 

spelling van zijn artiestennaam koos hij ooit omdat er al een groep The Weekend bestond. (Sporting 

News) 

  

>> Als kind sprak Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, aanvankelijk vooral Amhaars, de 

meestgesproken (en lange tijd de enige officiële) taal van Ethiopië. (CheatSheet) 

 >> Amanda Gorman droeg bij hetzelfde American-football-evenement een gedicht voor: ‘Chorus of 

the captains’. (Het Nieuwsblad) 
  

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/opbergmap-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
https://www.bndestem.nl/roosendaal/het-c-woord-komt-in-de-60e-kwakkelkraant-niet-voor-we-willen-dat-gezeur-niet-in-onze-krant~a4a7d9cc/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://l1.nl/vastelaovend-is-de-motor-van-het-limburgs-dialect-162460/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210208_94069720
https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/the-weeknd-name-spelling/1ir7osea2jcd613be5rv78mons
https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/the-weeknd-name-spelling/1ir7osea2jcd613be5rv78mons
https://www.cheatsheet.com/entertainment/the-weeknd-first-language.html/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210208_92219235
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargang-2018-met-opbergmap


 

 

En verder 
 

  >> Taaltrucs voor beginnende populisten. (Jager & Neyndorff) 

  

>> Op zoek naar de ouderdom van de woorden ‘ijsgespeel’ en ‘sneeuwpretje’. (Ewoud Sanders / 

INT) 

  >> ‘Slee’ en andere winterwoorden zijn populair in de zoekmachines. (Emerce) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#uitdrukking 

Je kunt ‘vlees op de botten hebben’ (of 

niet), maar ook ‘vet op de botten’. Waar 

komen die uitdrukkingen vandaan, wat 

is ermee bedoeld en welke is het oudst? 

Je leest het op onze website: 

www.onzetaal.nl/vleesvet. 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

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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