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Taaltip: Veenhuizen en zijn/haar werelderfgoed 
 

  

Zijn is het correcte bezittelijk voornaamwoord bij de plaatsnaam Veenhuizen: ‘Bezoek deze zomer 

Veenhuizen en zijn kersverse werelderfgoed.’ 

  

Over het geslacht van (namen van) dorpen, steden en landen is meer te lezen op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 
Meer taalkwesties 

  

 

 

 

 

  

 

Over dialect gesproken 
 

  

 

De derde aflevering van de podcast Over taal 

gesproken gaat over streektalen en dialecten. 

Hoe staat het daarmee? Hoeveel dialect is er 

nog over, en wat is de status ervan? (En wat 

is het verschil tussen streektaal en dialect?) 

  

Aan het woord komt Veronique De Tier, 

voorzitter van de Stichting Nederlandse 

Dialecten en (mede)samensteller van het pas 

verschenen dialectenboek Wie zegt wat waar? 

Een gesprek over de teloorgang van 

dorpsdialecten en de opkomst van regiolecten, 

dialect als erfgoed, dialectrenaissance in de 

popmuziek, het mooiste dialectwoord en meer. 

  

Alle afleveringen van Over taal gesproken 

vindt u hier. 
  

 

 
Naar de podcast 
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Advertentie 

Dialectenboek  
Wie zegt wat waar? 
  

  

Hoe noem(de) je je grootmoeder? Oma, 

grootmoei, grandma, mémé, grotema, 

omoe of bommama? 

 

Je taal laat zien waar je vandaan komt. In 

Wie zegt wat waar? Regionale taal in 

Nederland en Vlaanderen is voor twintig 

onderwerpen uitgezocht en in kaart 

gebracht (letterlijk en figuurlijk!) hoe ze 

heten, van Groningen tot Oostende. 

 

Ook gaat het boek uitgebreid in op de 

kenmerken, geschiedenis, verspreiding en 

status van de regionale variëteiten van 

het Nederlands en het Fries.  

 

Een boek voor taalliefhebbers, maar ook 

voor iedereen die geïnteresseerd is in de 

cultuur van de regio. Te bestellen via de 

webwinkel van Onze Taal.  

 

Ledenprijs: € 16,45. 

Prijs voor niet-leden: € 19,95. 
  

 

 
Bestel het boek 

  

 

 

  

  

 

Tien geboden voor TED-talks 
 

  

Hoe houd je een onvergetelijke TED-talk (of een andere belangrijke toespraak)? Jaap de Jong ging 

het na voor het zomernummer van Onze Taal, samen met onder anderen sprekerscoach en 

presentatietechniek-expert Martijn Wackers: 

  

“Er zijn wel tien boeken met TED-tips. Gelukkig zijn er binnen TED ook ooit ‘tien geboden’ 

geformuleerd, die een goed beeld geven van het format. Mijn belangrijkste advies is meestal: maak 

een verhaal waarin je zelf een rol speelt, en laat je publiek delen in je hoogte- en dieptepunten.” 

  

Die ‘tien TED-geboden’ staan nu ook op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Naar de TED-geboden 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Het Nederlandse lettertype Calibri wordt te bekend voor Microsoft. (de Volkskrant) 
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>> TikTok krijgt 750.000 euro boete omdat de privacyverklaring alleen in het Engels te lezen is. 

(NOS) 

  >> Hoe ontcijfer je een dode taal? (video – Universiteit van Vlaanderen) 

  >> Standaardtalen zijn net gedomesticeerde kippen. (VRT Taal) 

  >> Door Peppa Pig krijgen Amerikaanse kinderen een Brits accent. (Wall Street Journal) 

  

>> GroenLinks in Den Haag is boos: ‘De naam Bikinilijn voor een tram is seksistisch.’ (De 

Telegraaf) 

  

>> Tijdens deze Olympische Spelen marcheren de landen in de volgorde van het Japanse alfabet. 

(VRT Taal) 

  >> Ruimtetoeristen zijn geen astronauten, want passagiers zijn ook geen piloten. (NOS) 

  >> De honkbalclub Cleveland Indians verandert na 100 jaar van naam. (Sporza) 

  >> Irritante stopwoorden en taalvervuiling. In het Frans. (Le Figaro) 

  >> Hoe vaak is vaak? (VVSOR-blog) 

  >> Aalsmeer noemt een straat naar de vermoorde journalist Peter R. de Vries. (De Telegraaf) 

  >> Nieuwe manier om Nederlands te leren: taalwandelen in Zeeland. (Omroep Zeeland) 

  >> Nieuwe manier om Mechels te leren: dialectwandelen in Mechelen. (Het Nieuwsblad) 

  >> Ook achter de woorden aso en lullo zit een systeem. (NRC) 

  >> Nieuwe constructie beschreven: ‘Hoen grote vis heb je gevangen?’ (Neerlandistiek) 

  >> Waar zeggen ze koelkast, waar ijskast en waar frigo? (Onze Taal) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Duitsland stopt uit Nederland 

vertrokken vrachtwagen 

vol explosief materiaal” 

 

(bron: Nu.nl) 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 
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 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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