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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
https://radio1.be/programma/de-wereld-vandaag/radioitem/je-kan-marktkramers-niet-verplichten-om-nederlands-te-spreken/3649
https://onzetaal.nl/


 >> ‘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) 
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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. 
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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 
 

  >> 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) 
  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

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’. 
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Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 
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Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 
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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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