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Taaltip: ‘Niet lekker?’ – ‘Ja’ / ‘Nee’
Als het eten je niet smaakt en iemand vraagt: ‘Is het niet lekker?’, antwoord je dan met ‘Ja’ of met
‘Nee’? Normaal gesproken zeg je dan ‘Nee’, of bijvoorbeeld ‘Nee, het is niet lekker’. Het antwoord is
dus hetzelfde als op de vraag ‘Is het lekker?’
En als het wél lekker is? Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Sterretjes gebruiken om letters in een scheld- of vloekwoord te vervangen, hoe moet dat
precies? (Marten van der Meulen)
>> Ramadan: jongeren begrijpen niet wat er in de moskee gezegd wordt. (NOS)
>> Nieuw nutteloos bord in Antwerpen: ‘Hier wacht ik op zijn blaasje’. (Gazet van Antwerpen)

Reacties op de nieuwe Dikke Van Dale
>> Janice Deul: ‘Toch jammer van Van Dale’. (Noordhollands Dagblad)
>> Wouter Deprez: ‘Brief aan Dikke Van Dale’. (De Standaard)
>> Matthijs van Rumpt: ‘Goed of niet? De Dikke Van Dale heet nu de Thicc Van Dale’. (De Speld)

De schrijfwijze van
Oekraïense
plaatsnamen
Hoewel spelling natuurlijk niet het
belangrijkste is in een oorlog, blijkt het er
wel degelijk toe te doen hoe Oekraïense
plaatsnamen geschreven worden. En een
keuze maken blijkt zo makkelijk nog niet.
Nicoline van der Sijs schreef erover voor
het nieuwe nummer van Onze Taal. Het
hele artikel is nu gratis te lezen op onze
website.

Ook onze Taaladviesdienst boog zich over
het vraagstuk. Wat kun je nu het beste
schrijven: Kiev, Kyjiv of Kyiv? Lees het
advies hier.

Naar het artikel

Onderzoek
>> Prehistorische holbewoners communiceerden niet door gegrom, wel met handgebaren.
(Scientias)
>> Baby’s kunnen (misschien) toch geen taalregels leren. (Universiteit Leiden)
>> Mannen en vrouwen interrumperen even vaak, maar vrouwen worden vaker geïnterrumpeerd
dan mannen. (KIJK)
>> Een dolfijn communiceert met bruinvissen. (IFLScience)

En verder
>> Louis van Gaal en de Duitse taal. (NOS)
>> Don’t Say Gay-wet: in een aantal Amerikaanse staten wordt wetgeving voorbereid die scholen
verbiedt met jonge kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten. (NOS)
>> Mondmaskers zouden bij kinderen geen achterstand veroorzaken in het leren van een taal.
(KJZZ)
>> ‘Hoi’, ‘Héé’, ‘Hoe gaat ’t?’, ‘Hallo’, ‘Mooi weer hè, vandaag?’, ‘Hoe is ’t?’ … En u krijgt ook nog de
muzikale groeten van Tom America. (video – Tom America)

Aanbieding

Taalboekenpakket
Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen 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 én het boekje
Tekstvorm geregeld cadeau!
Bovendien is het hele pakket nu afgeprijsd
van € 72,99 naar slechts € 51,99.

Naar de webwinkel
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taaltip
Wat is er eigenlijk zo positief aan een
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Onze Taal-webwinkel

positieve coronatest? Op onze website
leggen we het uit:

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

www.onzetaal.nl/positiefnegatief

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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