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Woordpost: amper 
 

  

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) 
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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
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https://www.americamagazine.org/faith/2019/09/17/dual-language-school-texas-revitalizing-catholic-education
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
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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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Taaltip: voor wat hoort wat + mentaliteit 
 

  

Zowel voor-wat-hoort-watmentaliteit als ‘voor wat hoort wat’-mentaliteit is juist. De eerste variant 

kan ook met een extra streepje: voor-wat-hoort-wat-mentaliteit. 

 

Het zinnetje voor wat hoort wat vormt hier met een ander woord (mentaliteit) een samenstelling. Er 

zijn dan streepjes nodig om aan te geven dat het geheel één woord is: voor-wat-hoort-

watmentaliteit. Vóór het laatste deel mag voor de leesbaarheid een extra streepje komen; voor-

wat-hoort-wat-mentaliteit is dus ook correct. Enkele bekende vergelijkbare gevallen zijn doe-het-

zelf(-)zaak, blijf-van-mijn-lijf(-)huis en ons-kent-ons(-)gevoel. 

 

De andere mogelijkheid is om het zinnetje tussen enkele aanhalingstekens te plaatsen, en dat 

geheel door een streepje (dat in dit geval verplicht is) met de rest te verbinden: ‘voor wat hoort 

wat’-mentaliteit. Bij lange en/of ongebruikelijke combinaties ligt die optie het meest voor de hand. 

Zo is een ‘van je hela, hola, houd er de moed maar in’-stemming duidelijker dan een van-je-hela-

hola-houd-er-de-moed-maar-in(-)stemming. 
  

 

 Meer uitleg en voorbeelden 

  

 

 

 

 

Amerika 
 

  

>> De Amerikaanse populair-wetenschappelijke site Nautilus heeft deze maand een fraaie special 

over taal. (Nautilus) 

 >> Taal wordt aan de grenzen van de VS vaak gebruikt om migranten uit te sluiten. (SF Examiner) 
  

 

 

Vlaanderen 
 

  >> Hooggerechtshof: het Nederlands is toch de verplichte taal bij rechtszaken. (De Standaard) 

  

>> Burgemeester van Asse: je kunt marktkooplieden niet verplichten Nederlands te spreken. 

(Radio 1) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/samenstelling-met-een-zinnetje
http://nautil.us/issue/76/language
https://www.sfexaminer.com/news-columnists/language-used-as-a-weapon-to-exclude-at-u-s-borders/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190919_04617499?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
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 >> ‘Stop met opinies over het Engels in het hoger onderwijs en houd je aan de feiten.’ (VRT) 

 >> ‘Aandacht voor taal en meertaligheid in de collegezalen is nodig om meer kleur te brengen.’ 

(Knack) 

 >> Is het gebaar voor ‘jood’ in de Vlaamse Gebarentaal antisemitisch? (VRT) 
  

 

 

 

  

.   
 

 

Sprak Karel de Grote 

Limburgs?  
 

  

De moedertaal van Karel de Grote 

(742−814) was vermoedelijk een 

voorloper van wat we nu Limburgs zouden 

noemen. En die taal heeft het Frans dat 

zich in Karels tijd aan het vormen was, 

mogelijk vrij sterk beïnvloed. 

 

Tot die conclusies komt taalkundige Peter 

Alexander Kerkhof in een artikel in het 

online tijdschrift Neerlandistiek. 

 

Overigens was de belangrijke positie van 

het Limburgs volgens Kerkhof 

vermoedelijk alweer ten einde toen Karels 

zoon, Lodewijk de Vrome, stierf – al riep 

die op zijn sterfbed nog wel ‘Oet! Oet!’ 

(‘Eruit! Eruit!’) tegen zijn hovelingen. 
 

 

  
 

 

https://vrttaal.net/nieuws/opinie-engels-in-het-hoger-onderwijs-stop-met-opinies?fbclid=IwAR02jyjyAhWFTGMY9wLqfGzdYmOsnpiUzTOS3UEX9YXp0LbAvD6GZ8_x3rM
https://www.knack.be/nieuws/onderwijs/aandacht-voor-taal-en-meertaligheid-is-nodig-om-meer-kleur-in-de-auditoria-te-brengen/article-opinion-1511817.html
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https://www.neerlandistiek.nl/2019/09/welke-taal-sprak-karel-de-grote-en-doet-dat-er-toe/


  

   

 

Onze Taal-congres over moedertaal 
 

  

Wat is je moedertaal? Welke band hebben mensen met hun moedertaal? Verandert dat nu er steeds 

meer moedertalen bij komen in Nederland en België? En welke taal ervaren tweetaligen en 

dialectsprekers als hun moedertaal? Al die vragen komen op een luchtige, onderhoudende en 

aansprekende manier voorbij op het congres van Onze Taal, op zaterdag 5 oktober in Utrecht. 

 

Er staat u een wervelend programma te wachten met onder anderen dichter Ester Naomi Perquin, 

Denker des Vaderlands Daan Roovers, schrijver en danser Ish Ait Hamou, enkele taalkundigen en 

presentator Wim Daniëls. Bovendien wordt een deel van de taaldag live uitgezonden op NPO Radio 

1, als Frits Spits het podium overneemt voor het Taalstaat-onderwijsdebat. 

 

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar! Haast u! 
  

 

 Meld u aan via onze webwinkel 

  

 

 

  

 

Opinie 
 

  

>> Een speciale aflevering van Linda over Indische Nederlanders heet Pinda. Kan dat wel? (Gewoon 

een Indisch meisje) 

  

>> ‘Minister Van Engelshoven, uw wet houdt de verengelsing niet tegen.’ (NRC) 

  

>> Pijn en stress bij kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis, kun je ook bestrijden met taal. 

(HLN) 
  

 

 

En verder 
 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
http://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
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https://www.gewooneenindischmeisje.nl/blog/2019/9/18/to-pinda-or-not-to-pinda-thats-the-question
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/17/brief-aan-van-engelshoven-uw-wet-gaan-verengelsing-niet-tegen-a3973516
https://www.hln.be/in-de-buurt/hasselt/negen-pediatrieafdelingen-promoten-comfort-talk-om-pijnervaring-bij-kinderen-te-verbeteren~aa4d2a32/


  >> Kun je verliefd worden op iemand, puur op basis van woorden? (De Standaard) 

 >> Radioprogramma over de Franse obsessie met dictees. (Les pieds sur terre) 

  >> Zijn er woorden die over de hele wereld hetzelfde zijn? (NRC) 

  >> Is het Hindi wel zo’n gelukkige keuze als nationale taal van India? (Indian Express) 

  >> Test uw kennis van het Limburgs en maak kans op een ballonvaart. (Limburger) 
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Gisterochtend vond de equinox plaats. 

Dat is het moment dat de zon loodrecht 

boven de evenaar staat en overal op de 

wereld de dag en nacht even lang zijn. 

Een Nederlandser woord voor ‘equinox’ 

is ‘dag-en-nachtevening’; ‘evening’ 

betekent ‘gelijkheid’. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips 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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Woordpost: mediaan 
 

  

“Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model”, zo was deze week uit de 

mond van koning Willem-Alexander te horen. Wat is die mediaan precies en waar komt dat woord 

vandaan? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> De Rijksuniversiteit Groningen opent op 27 september een onderzoeksinstituut dat zich volledig 

richt op doofblindheid. (RUG) 

  

>> In San Francisco komen niet-Nederlanders met een Surinaamse of Indonesische achtergrond bij 

elkaar om Nederlands te praten. (NRC) 

 >> Naast de moedertaal vermelden Belgische sollicitanten gemiddeld 1,42 gesproken talen op hun 

cv, bij Nederlanders is dat 1,01. (CVSter) 
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Wie wordt de 

Taalstaatmeester 
van 2019? 

 

  

Het radioprogramma De Taalstaat en het 

Genootschap Onze Taal zijn op zoek naar 

mannen en vrouwen die zich in 2019 

onderscheiden door hun taalgebruik. 

 

U kunt taalvaardige politici, kunstenaars, 

zangers, wetenschappers, schrijvers of 

journalisten als Taalstaatmeester 

voordragen tot eind november via 

taalstaat@kro-ncrv.nl. Uiteraard horen we 

ook graag waaróm u het taalgebruik van 

deze persoon waardeert. 

  

  

 

 

 

Regionale taal 
 

  

Hoe zeg je goeiedag, hoe gaat het en tot ziens in informele taal in Vlaanderen? Sofie Begine legt het 

uit in een Engelstalige video, gericht op tweedetaalleerders. 

 

Waarom en hoe zij regionaal taalgebruik ter sprake brengt in onderwijs aan anderstaligen, kunt u 

van haar vernemen op de Streektaalconferentie 2019, die op 11 oktober in Mechelen plaatsvindt. 
  

  

 

Groene taal 
 

  

Vliegschaamte, treintrots, duurzaam, klimaatverandering en klimaatcrisis zijn allemaal woorden die 

behoren tot ‘groene taal’. Daarover houdt het Instituut voor de Nederlandse Taal op 8 oktober in 

Leiden een gratis middag met lezingen, groene muziek en een klimaatdictee. 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Bedrijven en klanten communiceren steeds meer via sociale media en dat stelt hoge eisen aan 

medewerkers. (de Volkskrant) 

 >> Een wielerwedstrijd is geannuleerd omdat de seingevers in Lembeek stonden en niet in 

Lembeke. (VRT) 

  >> De nieuwste robots maken schoon en grapjes. (BBC) 
  

  

mailto:taalstaat@kro-ncrv.nl?subject=Taalstaatmeester%202019
https://www.youtube.com/watch?v=KYMHn-F1lbg
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/seingevers-staan-in-lembeek-ipv-lembeke-koers-geannuleerd.app/
https://www.bbc.com/news/av/business-49717668/the-robot-that-cleans-floors-and-tells-jokes
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In het septembernummer van Onze Taal wordt 
de uitdrukking ‘Dat is geen klein bier’ verklaard.  

(Illustratie: Matthijs Sluiter) 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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Taaltip: beleidsstuk / beleidstuk 
 

  

De voorkeur gaat uit naar beleidsstuk. 

 

Aan het woord beleid(s)stuk is niet goed te horen of het met één s of met twee s’en moet worden 

geschreven. Samenstellingen die met beleid- beginnen, krijgen vaak een s als verbindingsklank. Zo 

zijn beleidsnota, beleidsmedewerker en beleidslijn veel gebruikelijker dan beleidnota, 

beleidmedewerker en beleidlijn. Om die reden kan ook het best worden gekozen voor beleidsstuk, 

met een tussen-s. 

 

Vergelijkbaar zijn woorden als gezinssamenstelling, verzekeringsstelsel en stationschef: ook die 

worden bij voorkeur met een tussen-s geschreven, naar analogie van bijvoorbeeld gezinsleven, 

verzekeringsadviseur en stationsgebouw. Overigens zijn al deze woorden niet ‘fout’ zonder tussen-s. 

De vormen zonder s zijn alleen (veel) minder gangbaar en daarom raden we de vormen met een s 

aan. Meer informatie over de tussen-s is te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> We leven in het nulrentoceen. (Taalbank) 

  >> Dat zie je aan de vakantiearmoede. (Taaltelefoon) 

 >> En ook taal loopt er wat krukkig bij. (De Standaard) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/tussen-s/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taalbank.nl/2019/09/09/nulrentoceen/
https://www.taaltelefoon.be/vakantiearmoede
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190915_04610112?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend%20via%20@destandaard
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Welke variant van 

het Nedersaksisch 
spreekt u? 

 

  

Een quiz voor mensen die Gronings of een 

van de andere dialecten van het 

Nedersaksisch spreken – bijvoorbeeld 

Drents, Twents, Achterhoeks of Veluws. 

Als u online tien vragen beantwoordt, zou 

het taalherkenningssysteem van 

WoordWaark moeten kunnen zeggen waar 

u vandaan komt. 

 

(Let op: er wordt ook gevraagd woorden uit 

te spreken. Het is dus handig als u 

gebruikmaakt van een computer, tablet of 

telefoon met een microfoonfunctie. De 

gegevens worden anoniem opgeslagen en 

kunnen op verzoek verwijderd worden.) 
  

 

 Meedoen 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Onze Taal-congres: 
‘Moedertaal – de 
taal van je leven’ 

 

  

Wat is je moedertaal? Welke band hebben 

mensen met hun moedertaal? Hoe 

verandert dat nu er steeds meer 

moedertalen bij komen in Nederland? En 

welke taal ervaren tweetaligen en 

dialectsprekers als hun moedertaal? 

 

Al die vragen komen op een luchtige, 

onderhoudende en aansprekende manier 

aan de orde tijdens het congres van Onze 

Taal, op zaterdag 5 oktober aanstaande in 

Utrecht. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar! 

Haast u! 
  

 

 

Meld u aan via onze 

webwinkel 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Welke talen gebruiken inwoners van Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname in welke 

situaties? De actuele toestand is te lezen in het eerste vervolgonderzoek naar ‘de Staat van het 

Nederlands’. (De Staat van het Nederlands) 

https://www.woordwaark.nl/stemmen
https://www.woordwaark.nl/stemmen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
http://staatvanhetnederlands.nl/cms/


 >> McDonald’s neemt een spraakherkenningsbedrijf over. In de toekomst krijgen klanten aan het 

afhaalraam een stem te horen die “nooit vermoeid, verveeld, ongelukkig of boos klinkt”. (Express) 

  >> Wie weet waar het oer-Rotterdamse woord ‘gers’ vandaan komt? (Rijnmond) 
  

  

 

Agenda 
 

  

>> 4 oktober, Utrecht: najaarsconferentie ‘Taalonderwijs in samenhang. De taalspecialisten laten 

het zien’. (Vereniging van Taalspecialisten) 

  

>> 5 oktober, Utrecht: het Onze Taal-congres. (Onze Taal) 

  

>> 10 oktober, Antwerpen: VRT-taalavond. (deSingel) 

  

>> 18 oktober, Den Haag: LOF-dag 2019, met de uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal 

2019 en het symposium Taal & Wet. (Stichting Nederlands) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel  

 

“Oostenrijkse douane stopt 

man met 90 reptielen 

in bagage” 

 

(bron: De Standaard) 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalnieuws, taaltips én 

taalkronkels 
 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://nl.express.live/mcdonalds-neemt-spraakherkenningsbedrijf-over-om-drive-thru-te-optimaliseren/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/186118/Waar-komt-het-oer-Rotterdamse-woord-gers-vandaan
http://verenigingvantaalspecialisten.nl/
https://onzetaal.nl/congres-2019
https://desingel.be/nl/programma/ook-in-desingel/vrt-taalavond-gastheer-marcel-vanthilt
http://www.stichtingnederlands.nl/stek/lof-dag/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/hashtag/taalkronkel?src=hashtag_click
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Woordpost: draconisch 
 

  

In Metro is te lezen hoe Iran reageert op “draconische sancties” van de Verenigde Staten. Heeft 

draconisch iets met draken te maken? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Nederlands 
 

  >> Waalse regering wil Nederlands als tweede taal op school verplichten. (Radio 1) 

  

>> Volgens de Raad van State is het door het ministerie van OCW voorgestelde taalbeleid om de 

verengelsing van universiteiten tegen te gaan te vaag. (ScienceGuide) 

 >> Hoe begin je een Troonrede? Zes voorspellingen voor dit jaar. (Neerlandistiek) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/draconisch
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/draconisch
https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/waalse-regering-wil-nederlands-als-tweede-taal-op-school-verplichten/3204
https://www.scienceguide.nl/2019/09/raad-van-state-hekelt-internationaliseringswet-ocw/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/09/hoe-begin-je-een-troonrede/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Man sterft voor 

zijn taal 
 

  

Sinds de Doema vorig jaar een wet 

aannam die het onderwijs in 

minderheidstalen in Rusland niet langer 

verplicht stelt, is het in sommige gebieden 

heel onrustig. 

 

Afgelopen dinsdag is er zelfs een dode 

gevallen: de 79-jarige taalactivist en 

geleerde Albert Razin heeft zichzelf in 

brand gestoken, terwijl hij naar verluidt 

een bord opstak met de tekst ‘Als mijn 

moedertaal morgen moet sterven, wil ik 

vandaag sterven’. Die taal was het 

Oedmoerts, gesproken in de Oeral. 

 

Bij RadioFreeEurope is een uitgebreider 

verslag te lezen. 
  

 

Woorden en een uitdrukking 
 

  >> Verthuizen. (1) (Taalbank) 

  >> Verthuizen. (2) (INT) 

 >> Genadejaar. (Taaltelefoon) 

  >> Van streek zijn. (Onze Taal) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Ook in migrantengezinnen in Duitsland spreekt men overwegend Duits. (Merkur) 

  

>> Namen voor pasgeboren panda’s in een Berlijnse dierentuin: Hong en Kong. Dat vindt China 

niet grappig. (De Standaard) 

 >> Een taalkundige wil stervende talen redden, vanuit de wijk Queens in New York. (QNS) 

  

>> Kop boven een interview met Caroline Tensen: ‘Vroeger was ik nu te oud geweest voor tv’. Wat 

betekent dat? (Neerlandistiek) 
  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oedmoerts
https://www.rferl.org/a/man-sets-himself--fire-russia--udmurtia-language-protest-against-language-bill/30156654.html
https://www.rferl.org/a/man-sets-himself--fire-russia--udmurtia-language-protest-against-language-bill/30156654.html
https://www.taalbank.nl/2019/09/10/verthuizen/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2528-verthuizen
https://www.taaltelefoon.be/genadejaar
https://onzetaal.nl/taaladvies/van-streek-zijn
https://www.merkur.de/politik/migranten-diese-sprache-sprechen-meisten-zu-hause-zr-12994200.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190909_04599848?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://qns.com/story/2019/09/09/queens-is-a-lab-for-this-college-professor-working-to-document-the-worlds-disappearing-languages/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/09/vroeger-was-ik-nu-te-oud-geweest-voor-tv/


 

  

 

Advertentie 

Lid van Onze Taal  
+ gratis boekje 
  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

Onze Taal, dé vereniging van 

taalliefhebbers in het Nederlandse 

taalgebied. 

 

Als lid van Onze Taal ontvangt u tien keer 

per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook 

krijgt u korting op bijeenkomsten – zoals 

het publiekscongres op 5 oktober – en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag 

uw taalvragen.  

 

Als u nu een lidmaatschap afsluit, krijgt u 

ons boekje ‘Waar komt suikerspin 

vandaan?’ cadeau! 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

  

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 
 

 
 

 

Septem is Latijn voor ‘zeven’, maar september is de 
négende maand. Hoe kan dat? Bij de Romeinen 
begon het jaar op 1 maart, niet op 1 januari. 
September was bij hen dus wel de zevende maand, 
oktober de achtste, enz. 
Etymologie voor kinderen in ons septembernummer. 
(Illustratie: Josje van Koppen.) 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/congres2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 

  

 

 

 

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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Taaltip: de/het cv, een goed/goede cv 
 

  

In de betekenis ‘curriculum vitae’ is cv een het-woord: ‘Het cv dat ik meestuur, is de nieuwste 

versie.’ De cv betekent ‘centrale verwarming’: ‘De cv die ik sinds kort heb, werkt goed.’ 

 

Afkortingen krijgen meestal hetzelfde lidwoord als de woorden waar ze een afkorting van zijn. Het 

is het curriculum vitae en daarom ook het cv (in die betekenis). En omdat het de centrale 

verwarming is, is het in die betekenis de cv. Er zijn wel uitzonderingen: bijvoorbeeld de wc, terwijl 

het het watercloset is (zie ook onze website). En mavo en havo worden meestal als de-woorden 

beschouwd, hoewel de o voor ‘onderwijs’ staat. 

 

De keus tussen de en het heeft ook gevolgen voor het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord. In een 

goed cv (‘curriculum vitae’) komt geen e achter goed, in een goede cv (‘centrale verwarming’) wel. 

Meer uitleg daarover vindt u hier. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalpolitiek 
 

  

>> Er is een nieuw wetsvoorstel om de Nederlandse Gebarentaal een officiële status te geven in 

Nederland. (Nu.nl) 

  >> De Nederlandse regering vindt dat studenten weer Nederlands moeten leren. (UToday)  

 >> Dutch Government Says Students Should Learn Dutch. (UToday) 
  

 

 

Onderzoek 
 

  >> Elke taal brengt ongeveer evenveel informatie per seconde over. (New Scientist)  

  

>> Waarom kunnen we soms niet op woorden komen en wat gebeurt er dan in ons brein? (de 

Volkskrant)  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-het-wc/
https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1613/havo_het_de/
https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1613/havo_het_de/
https://onzetaal.nl/taaladvies/buigings-e-algemene-regels/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.nu.nl/politiek/5988630/cu-d66-en-pvda-komen-met-wetsvoorstel-voor-erkenning-gebarentaal.html?redirect=1
https://www.utoday.nl/news/67307/kabinet-studenten-moeten-weer-nederlands-leren?fbclid=IwAR1Q61V_ueKD7xg6G3ff-y8YLGpMBICc1vd5X9O_P17UlkngRlch4eQSss0
https://www.utoday.nl/news/67311/government-says-students-must-learn-dutch
https://newscientist.nl/nieuws/verschillende-talen-brengen-ongeveer-evenveel-informatie-per-seconde-over/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-kunnen-we-soms-niet-op-woorden-komen~b6ee1969/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-kunnen-we-soms-niet-op-woorden-komen~b6ee1969/
https://onzetaal.nl/


 >> Een dokter en een taalkundige werken samen om een computer te bouwen die stervende 

patiënten kan bijstaan. (QZ) 
  

 

 

 

  

  
 

 

Kletskoppen 
Den Haag 

 

  

 

‘Kletskoppen’ is de naam van een 

taalfestival speciaal voor kinderen. 

 

Er zijn interactieve demonstraties van 

wetenschappelijke experimenten en 

leerzame taalspellen, workshops poëzie en 

rap, meertalige voorleesestafettes met 

Nijntje en nog veel meer. 

 

Na een paar succesvolle edities in 

Nijmegen komt het festival op 29 

september aanstaande naar Den Haag. 
 

 

 

 Meer informatie 

  

 

 

 

 

Week van de Alfabetisering 
 

  >> ‘Werkgevers, kom in actie tegen laaggeletterdheid’. (Trouw) 

  

>> Elke dag op NPO5: favoriete liedjes van laaggeletterde Nederlanders. (Week van de 

Alfabetisering)  

 >> Wethouder Judith Bokhove van Rotterdam houdt zich speciaal bezig met taalbeleid. (Rijnmond) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Zware stormen krijgen voortaan ook in Nederland namen. (Nu.nl) 

  

>> Ook in België krijgen stormen namen, maar België zit wel in een andere groep van landen die 

gezamenlijk een naam kiezen. (HLN) 

  

>> Er komt een liedboek voor kerk en thuis in het dialect van Hindeloopen. (Friesch Dagblad) 

  

>> Het Nederlands krijgt een duwtje in de rug met een nieuwe prijs voor het beste taalboek. (Onze 

Taal, Trouw) 
  

 

https://qz.com/1700778/a-doctor-and-a-linguist-are-using-ai-to-improve-palliative-care/
http://www.kletskoppenfestival.nl/editie-den-haag
https://www.trouw.nl/binnenland/werkgevers-kom-in-actie-tegen-laaggeletterdheid~bf640b7d/
https://www.weekvandealfabetisering.nl/nieuws/elke-dag-op-npo-radio-5-unieke-liedjes-van-ex-laaggeletterden-met-hun-favoriete-artiest
https://www.weekvandealfabetisering.nl/nieuws/elke-dag-op-npo-radio-5-unieke-liedjes-van-ex-laaggeletterden-met-hun-favoriete-artiest
https://www.rijnmond.nl/nieuws/185577/Taal-is-echt-haar-ding-Ruud-de-Boer-ontmoet-Judith-Bokhove
https://www.nu.nl/binnenland/5988813/zware-stormen-in-nederland-krijgen-vanaf-dit-najaar-namen.html
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/ook-onze-stormen-krijgen-voortaan-naam~a3fcc9fc/
https://frieschdagblad.nl/2019/9/7/ook-het-hylpers-kan-taal-van-het-hogere-zijn?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nieuwe-taalboekenprijs-van-onze-taal-anv-en-trouw
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nieuwe-taalboekenprijs-van-onze-taal-anv-en-trouw
https://www.trouw.nl/cultuur-media/nederlands-krijgt-duwtje-in-de-rug-met-prijs-beste-taalboek~bf3cdd06/
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+ 
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Nieuw op onze website: 

de herkomst van de #uitdrukking 

‘Het loopt de spuigaten uit’: 

www.onzetaal.nl/spuigaten  

 

#herkomst #etymologie #taalweetje 

 

Onze Taal op Twitter: 

elke dag taalweetjes, 

taaltips en taalkronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u meestal twee keer per week (in juli en augustus één keer) het belangrijkste 

taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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Woordpost: filibusteren 
 

  

Conservatieve politici in het Verenigd Koninkrijk wilden in de brexit-discussie eerst filibusteren, 

maar uiteindelijk deden ze dat toch niet. Maar wat is filibusteren en waar komt het vandaan? Dat 

is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> De voorstelling Language van Vanja Rukavina is “sterk van inhoud, technisch perfect en 

spannend om naar te kijken”. (Trouw) 

  

>> De Fryske Akademy staat waarschijnlijk een forse reorganisatie te wachten. (Leeuwarder 

Courant) 

 >> Meningsverschil? Maak gebruik van drogredenen en andere discussietrucs. (Sociale 

Vraagstukken) 
  

 

   
   
 

  

https://onzetaal.nl/
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/filibusteren
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Septembernummer 

Onze Taal 
 

  

Afgelopen vrijdag week verscheen het 

septembernummer van Onze Taal; 

inmiddels zullen de meeste leden het wel 

in de bus hebben.  

 

Het nummer bevat een variëteit aan 

artikelen: onder meer over Nederlands in 

Brussel, over de patronen achter 

ruziemaken, over de opkomst en het 

verdwijnen van de benaming Moffrika, 

over de ritmiek van van je in kinderliedjes, 

over het woordje ook en over allerlei 

mogelijke manieren om te zeggen dat iets 

heel oud is. 

 

De volledige inhoudsopgave is te zien 

op de website van Onze Taal.  

Leden kunnen bovendien de digitale 

versie doorbladeren. 

 

Bent u nog geen lid en zou u graag elke 

maand Onze Taal ontvangen? Als u voor 

22 september lid wordt, ontvangt u ons 

boekje ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 

als welkomstgeschenk. 

Kijk hier voor de mogelijkheden.  
  

  
 

 

 

Website over meertaligheid 
 

  

Caryn ’t Hart gaat op de website De Mond Voorbij op zoek naar de werkelijkheid en de sociale kant 

van meertaligheid. 

 

In de reeks ‘5 vragen aan’ komen mensen aan het woord die meertalig opgevoed zijn of hun 

kinderen meertalig opvoeden. 
  

undefined  
 

 Naar ‘De Mond Voorbij’ 

  

 

  

 

Drukke taalweken in aantocht 
 

  

>> Van 9 tot en met 15 september: Week van de Alfabetisering. 

  

>> Van 20 tot en met 29 september: Week van de Afrikaanse roman. 

  

>> Van 5 tot en met 12 oktober: Week van het Nederlands. 
  

https://www.onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/september-2019
https://www.onzetaal.nl/tijdschrift/sep-2019/
https://www.onzetaal.nl/tijdschrift/sep-2019/
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En verder 
 

  

>> Opinie van een ex-docent: “De verwaarlozing van taalonderwijs op het mbo moet stoppen.” 

(Vrij Nederland) 

 >> De nieuwe Ikea-catalogus is ook te beluisteren. (Metro) 

  

>> Enkele Chinese onderzoekers beweren dat de Engelse taal is afgeleid van het Chinees. (The 

Taiwan Times) 
  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 
 

 
 

 
Nog veel meer hilarische omschrijvingen van zo’n 
antieke telefoon (of andere heel oude dingen) vind je 

in ons septembernummer. 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief 
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Taaltip: wegbewijzering / bewegwijzering 
 

  

Het woord bewegwijzering is afgeleid van bewegwijzeren, dat ‘van wegwijzers voorzien’ betekent. 
Bewegwijzeren is op dezelfde manier gevormd als bijvoorbeeld bebossen (‘van bos voorzien, met 
bomen beplanten’), bestickeren (‘van een sticker (of stickers) voorzien’) en beklemtonen (‘de 
klemtoon leggen op, accentueren’). 

  
Wegbewijzering komt ook weleens voor. Dit bestaat uit weg en bewijzering en betekent ‘bewijzering 
van/langs de weg’; het is vergelijkbaar met woorden als wegbebakening en wegbeplanting. De 
variant bewegwijzering is echter veel gebruikelijker, en ook duidelijker. Het woorddeel wegwijzer 
drukt expliciet uit dat het om richtingborden gaat. Dat geldt niet voor het woorddeel wijzer in 
wegbewijzering. 

  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

 

Opinie 
 

  >> Olivier Mertens: “Taal verbroedert. Of juist totaal niet.” (Quote) 

  

>> Enith Vlooswijk: “Het onderzoek van de Universiteit van Gent bevat geen hard bewijs dat het 
grammaticaniveau van Nederlandse vwo-scholieren is gedaald.” (de Volkskrant) 

 >> Vanja Rukavina: “Wie maar één taal leert, leeft met oogkleppen op.” (Trouw) 
  

 

 

Leuk om te weten 
 

  >> Met Duolingo kun je nu ook Latijn leren. (Duolingo) 

  

>> De merknaam van de Atoma-schriftjes komt van de ingenieurs André Thomas en André Martin. 
(De Standaard) 

  >> Hoe spreken we in ons taalgebied ‘goal’ en ‘googelen’ uit? (Isoglosse) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
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En verder 
 

  

>> Nederlanders luisteren liever naar een vrouwenstem dan naar een mannenstem (behalve als het 

om radio-dj’s en nieuwslezers gaat). (Radio.nl) 

 >> De dokter was bij De Taalstaat: Frans Meijman over het boek ‘Medische mensentaal’. (NPO 
Radio 1) 

  

>> Grafisch vormgever en knutselondernemer Amanda Bosman verrast Amersfoort elke maand 
met een nieuwe spreukvlag. (indebuurt) 

  

  

 

  

 

Advertentie 

Woordenboek van het 

Nederlands in 

Suriname  
  

  

Vanaf 1667 kwamen er Nederlanders in 

Suriname wonen. Ze ontwikkelden een 

eigen variant van onze taal, met veel 

woorden die in Nederland onbekend 

waren: neologismen, woorden uit lokale 

talen, nieuwe uitdrukkingen en 

betekenisveranderingen.  

 

Deze ‘exotische’ taalvariant wordt 

nauwkeurig beschreven in het 

Woordenboek van het Nederlands in 

Suriname van 1667 tot 1876 van Jan van 

Donselaar, een autoriteit op het gebied 

van het Surinaams-Nederlands. 

 

Het boek is alleen te verkrijgen via de 

webwinkel van Onze Taal. 
 

 

 

 Naar de webwinkel 
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Onze Taal op Instagram: 

voor taalweetjes, leuke 

citaten en taalkronkels!  

 

 

 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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