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Taaltip: nodig zijn / nodig hebben
Iets nodig hebben is correct in het Standaardnederlands. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb sokken nodig’, ‘Wat
heb je nodig?’ In het noordoosten van Nederland kun je daarnaast geregeld iets nodig zijn horen,
bijvoorbeeld ‘Ik ben sokken nodig.’ Buiten die regio is dat niet gangbaar.
Over een wél algemeen geaccepteerde zin als ‘Er zijn sokken nodig’ is meer te lezen op de website
van Onze Taal.

Meer taaladvies

Woorden
>> Waar komt het scheldwoord ‘uilskuiken’ vandaan? (Historiek)
>> Jan Beuving speelt met ‘auagrammen’: anagrammen waarbij je ook letters ondersteboven mag
zetten. (Trouw)
>> De zuivelindustrie schermt met taalkundige argumenten in de strijd tegen de havermelk (of
haverdrink). (Trouw)
>> ‘Complot’ is geen betekenisloos woord. (Ewoud Sanders – INT)

Wetenschap
>> Wetenschappelijk onderzoek: medische mondkapjes zijn het best voor de verstaanbaarheid.
(PLOS ONE)
>> Automatische spraakassistenten moeten ook ‘atypische taal’ begrijpen. (WSJ)
>> In de eerste maanden van hun leven maken kinderen steeds ingewikkeldere melodieën met hun
mond. (Science Daily)
>> Waarom meertalig opvoeden niet altijd lukt. (AD)

>> Het Meertens Instituut voor ‘onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur’
komt met een videoserie over het eigen werk. (video – Meertens Instituut)
>> Nu pas, na tweehonderd jaar, verschijnt de eerste grammatica van de Nederlandse
Gebarentaal. (Trouw)
>> Wat gebeurt er als een nonsenswerkwoord op een t eindigt in de ik-vorm? (Neerlandistiek)

Lid worden van Onze
Taal met gratis boekje
Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt
u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal.
Ook krijgt u korting op evenementen en
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij
ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.
Actie
Als u nu lid wordt (€ 47,50*), krijgt u bovendien
‘Waar komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een
luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van
alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals
kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt,
cocktail en op je hurken.
Meer informatie is te vinden in de
webwinkel van Onze Taal.

* prijs van een jaarabonnement voor Nederland,
België, Suriname en Caribische gebiedsdelen

Ja, dat lijkt me wel wat!

Minderheidstalen
>> Een Brits stel mag niet in het Cornisch trouwen. (BBC)
>> Er komt geen extra bescherming voor het Fries. (Binnenlands Bestuur)
>> Nog altijd zijn de letters ñ, ì en ò niet toegestaan in Franse voornamen. (La Voix du Nord)

En verder
>> Mensen de verkeerde naam geven is heel bedenkelijk. “Het maakt wél uit of je Défano of
Delano heet.” (OneWorld)

>> Hoe maak je sociale media toegankelijker voor bijvoorbeeld mensen met een visuele handicap?
(OneWorld)
>> Coronataal zal nog lang doorklinken. (Trouw)
>> In het Vechtdal worden dertigduizend paaltjes, stickers, bordjes, informatiepanelen, enz.
aangepast om voortaan ook Duitsers welkom te heten. (De Stentor)

Aangeboden: ruim 30 jaargangen Onze Taal
Een van onze lezers biedt de jaargangen 1981 t/m 1988 en 1994 t/m 2016 van Onze Taal aan (en
daarnaast een aantal losse afleveringen). De tijdschriften zijn af te halen in de omgeving van
Eindhoven.
Neem voor meer informatie contact op met H. van Roozendaal via e-mail (door op deze link te
klikken).

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal ook op
Instagram: elke dag 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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