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Woordpost: ampel 
 

  

Bij een barbecuewedstrijd in Helvoirt kon de jury na ampel beraad een winnaar aanwijzen. Je leest 

dat vaker: ampel overleg of ampel beraad. Maar wat betekent ampel nu eigenlijk en waar komt het 

vandaan? Dat is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Dag van de Talen 
 

  

>> Het Interslavisch, een kunstmatige kruising van Slavische talen die voor een film gemaakt is, 

kan volgens de bedenker ook echt gebruikt worden – van Slovenië tot Siberië. (Radio Free Europe) 

  >> Een nieuwe online cursus (MOOC) behandelt allerlei aspecten van het Engels. (Englishes MOOC) 

 

>> Op de markt van Asse (nabij Brussel) haalt men zijn schouders op over het taalgekibbel tussen 

Frans en Nederlands. (De Standaard) 

 >> Vandaag is de Europese Dag van de Talen. Gefeliciteerd! (Studyrama) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ampel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ampel
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https://www.englishes-mooc.org/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190924_04624618?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.studyrama.com/formations/specialites/langues-etrangeres-traduction/actualites/la-journee-europeenne-des-langues-l-occasion-de-106193
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Onderzoek: verstaan-

baar Nederlands 
 

  

Hoe verstaanbaar is het Nederlands van 

niet-moedertaalsprekers? Is een zwaarder 

accent per definitie minder duidelijk? Dat 

zijn vragen waar onderzoeker Anne-

France Pinget van de Universiteit Utrecht 

zich mee bezighoudt. Ze is daarom een 

online onderzoek begonnen; iedereen is 

uitgenodigd deel te nemen. 

 

Deelnemers krijgen fragmenten te horen 

waarin een anderstalige iets met een 

zwaar of minder zwaar accent vertelt. 

Daarover moet een aantal vragen worden 

beantwoord. Deelname duurt ongeveer 10 

tot 15 minuten en is anoniem; het 

onderzoek staat hier. 
  

 

 
Naar het onderzoek 

  

 

 

 

 Katholieken en taal 
 

  >> Viertalige nonnen worden minder vaak dement dan drietalige. (Nederlands Dagblad) 

 

>> Het katholieke onderwijs in Texas krijgt een nieuwe impuls dankzij tweetalige scholen (Spaans 

en Engels). (America Magazine) 

  

>> In een toespraak bekritiseerde paus Franciscus deze week het overmatige gebruik van 

bijvoeglijke naamwoorden. (‘Overmatig’ is een bijvoeglijk naamwoord.) (The Guardian) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Gisteren verscheen er een speciale editie van een bekende Noord-Nederlandse krant, in het 

kader van Werelddovendag 2019: het Dagblad van het Horen. (Dagblad van het Noorden) 

  

>> De taal van wijnkenners is verrassend consistent. (Universiteit Utrecht) 
  

 

https://survey2.hum.uu.nl/index.php/924245?lang=nl&fbclid=IwAR1Ln2EFw1JQm5fzUtjqPC41Syz6bKKxbJMhhQkvtq5oETrWVKOQMUQ2bm8
https://survey2.hum.uu.nl/index.php/924245?lang=nl&fbclid=IwAR1Ln2EFw1JQm5fzUtjqPC41Syz6bKKxbJMhhQkvtq5oETrWVKOQMUQ2bm8
https://survey2.hum.uu.nl/index.php/924245?lang=nl&fbclid=IwAR1Ln2EFw1JQm5fzUtjqPC41Syz6bKKxbJMhhQkvtq5oETrWVKOQMUQ2bm8
https://www.nd.nl/nieuws/wetenschap/viertalige-nonnen-minder-vaak-dement-dan.3580557.lynkx?utm_campaign=Katholiek%20Inside&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.americamagazine.org/faith/2019/09/17/dual-language-school-texas-revitalizing-catholic-education
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/pope-francis-criticises-overuse-of-adjectives
https://issuu.com/ndcmediagroep/docs/zif_dagbladvanhethoren-2019
https://www.uu.nl/nieuws/taal-in-wijnrecensies-consistent-of-koeterwaals


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 
 

 

 
 

  
Ruzies verlopen vaak via vaste patronen. Taal speelt 
daarin geen onbelangrijke rol. Daarover schrijft René 
Appel deze maand in Onze Taal: de taal van ruzies. 
(Illustratie: Olivier Heiligers) 
  

 

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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