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Woordpost: kinnesinne 
 

  

In een artikel in De Groene Amsterdammer laat Marion Bloem, jarenlang het boegbeeld van 

Indische Nederlanders, het woord kinnesinne vallen. Is dat soms een woord uit Indonesië? Op onze 

website is er meer over te lezen. 

 

(In de vorige aflevering van Woordpost stond een slordige tikfout in de kop: amper in plaats 

van ampel. Alle abonnees die ons daarop wezen: hartelijk dank!) 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Prinses Laurentien opent zaterdag het congres van Onze Taal en de Week van het Nederlands. 

(Onze Taal) 

  

>> De presentator van het congres is Wim Daniëls. In zijn nieuwste boek, Het Dorp. Een 

geschiedenis, besteedt hij onder meer aandacht aan de taal van het dorp. Op Historiek.net is een 

fragment te lezen. (Historiek) 

 

>> Op het congres wordt voor het eerst de Onze Taal/ANV-taalboekenprijs toegekend, een 

onderscheiding voor het beste boek over (de Nederlandse) taal. (Onze Taal) 

 

>> U kunt de prijs, de prinses, de presentator en nog veel meer prachtigs van dichtbij meemaken 

als u vóór 11.59 uur morgenochtend een toegangskaart voor het congres bestelt! (Maar dat had u 

misschien al lang gedaan.) (webwinkel Onze Taal) 
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(Geen) vlees 
 

  

Morgen is het (Eet-geen-)Dierendag én 

verschijnt het oktobernummer van Onze 

Taal. Het centrale thema daarin is talig 

dierenactivisme. 

 

Mag een slager het bijvoorbeeld hebben 

over ‘diervriendelijk vlees’? En de 

Vegetarische Slager juist over 

‘kipspiesjes’? Is het nog wel goed om te 

zeggen dat je iemand blij maakt ‘met een 

dode mus’, of kan dat beter zijn ‘met een 

computervirus’? Behandel zowel taal als 

dieren met zachtheid! 

 

De volledige inhoudsopgave is te zien op 

de website van Onze Taal.  

 

Bent u nog geen lid en zou u graag elke 

maand Onze Taal ontvangen? Als u voor 

20 oktober lid wordt, ontvangt u ons 

boekje ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 

als welkomstgeschenk. 

Kijk hier voor de mogelijkheden.  
  

 Opinies 
 

  

>> Susan Legêne (Vrije Universiteit): ‘De afschaffing van Nederlands heeft ons veel schade 

berokkend.’ (Ad Valvas) 

 

>> Marit de Roij (Universiteit Leiden): ‘Stop die wetenschappelijke langdradigheid nou eens.’ 

(Mare) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Moeskopperij is strafbaar in Sint-Laureins, maar wat betekent het? (De Taalfluisteraar) 

  

>> Uitspraken over goede en foute taal vinden hun weg naar allerlei cultuuruitingen, bijvoorbeeld 

toneelstukken. (Marten van der Meulen) 

  

>> In de rechtszaak over de ‘blokkeerfriezen’ wordt de hoofdverdachte soms niet goed begrepen 

door de tolk, want de enige echte gerechtelijke tolk Fries is op wereldreis. (De Telegraaf) 
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Gezocht: 

onduidelijke 

overheidsteksten 
 

  

 

Iedereen moet kunnen begrijpen wat de 

overheid zegt en schrijft. Daarom heeft 

staatssecretaris Knops van Binnenlandse 

Zaken het project Direct Duidelijk 

opgezet. Het project helpt Nederlandse 

overheidsorganisaties hun communicatie 

te verbeteren en heldere taal op de 

agenda te zetten. 

 

In dat kader verzamelt het team van 

Direct Duidelijk onduidelijke en 

onbegrijpelijke teksten die de overheid 

heeft verstuurd. Dat kunnen brieven zijn, 

formulieren, folders, webpagina’s, 

Twitterberichten ... Bent u ook iets 

tegengekomen? Stuur uw voorbeeld dan 

naar duidelijketaal@directduidelijk.nl. 

 

Met uw hulp kunnen we de teksten van de 

overheid verbeteren! 
  

 

 Mail uw tekst 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Mais/maïs 

Beide spellingen zijn juist. De vorm mais 

past het best bij de uitspraak als één 

lettergreep, maïs bij die met twee 

lettergrepen. Meer uitleg op 

https://onzetaal.nl/taaladvies/mais/. 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalweetjes, taalnieuws 

en taalkronkels 
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 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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