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Woordpost: struweel 
 

  

In Breda komt wellicht struweel waar ook marters zich op hun gemak voelen, meldt BN DeStem. 
Over het woord struweel is meer te lezen op de website van Onze Taal. 

  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Zomerlinks 
 

  

>> De oude vertaling van het lied van Pippi Langkous mag niet meer ± alleen een versie die 
getrouw is aan het Zweeds van Astrid Lindgren. (Nu.nl) 

  

>> Gratis online: een toegankelijke wetenschappelijke beschrijving van de klanken en klemtonen 
van het Nederlands, als onderdeel van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS). (INT) 

 >> .RPW�HFKWH�µFKDPSDJQH¶�DOOHHQ�XLW�5XVODQG"�(NRC en Het Laatste Nieuws) 
 >> Lezing van Gaston Dorren over de talenrijkdom op de wereld. (video ± Behoud de Begeerte) 
 >> Dielnimmers út de hiele wrâld begjinne oan Old Frisian Summer School. (Omrop Fryslân) 
 >> Wat voor metaforen gebruiken we voor corona? (The Guardian) 
  

 

  

 

Japannummer voor 
actieprijs 

 

 

 
Het themanummer van Onze Taal over het 
Japans was zó populair dat het al snel 
uitverkocht was. Inmiddels zijn er een 
heleboel exemplaren bijgedrukt. 
 
Geïnteresseerd? U kunt het nummer voor 
de DFWLHSULMV�YDQ�¼ 5,50 �L�S�Y��¼ 6,75) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/struweel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/struweel
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6143745/nederlands-pippi-langkous-lied-aangepast-na-rechtszaak-erven-astrid-lindgren.html?redirect=1
https://ivdnt.org/actueel/nieuws/persbericht-nederlandse-klankleer-wetenschappelijk-beschreven/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/05/rusland-claimt-naam-champagne-a4049963
https://www.hln.be/buitenland/franse-champagneproducenten-woest-om-nieuw-verplicht-russisch-schuimwijn-label~a9713acc/
https://www.youtube.com/watch?v=8RWXAQZLkoY
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1072987-dielnimmers-ut-de-hiele-wrald-begjinne-oan-old-frisian-summer-school
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/05/fire-waves-and-warfare-the-way-we-make-sense-of-covid
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/juni-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/juni-2021-onze-taal
https://onzetaal.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/juni-2021-onze-taal


 

bestellen in onze webwinkel. U betaalt 
(binnen Nederland) geen verzendkosten. 
 
Deze aanbieding geldt tot en met 10 juli. 

  

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

 

 Meer zomerlinks 
 

  >> De haat-liefdeverhouding van Franstalige Belgen met Frankrijk. (De Tijd) 

 >> Zwitserland kiest voor een licht vereenvoudigde spelling van het Frans. (FranceInfo) 

  >> Ook niet-Engelstalige films kunnen voortaan een Golden Globe winnen. (VRT) 

  

>> De cultuurgedelegeerde van Friesland wil weer een volwaardige studie Fries in Groningen. 
(Omrop Fryslân) 

  

  
 

  
 
  

   

 

Onze Taal zoekt 
geniale vertalingen 

 

  

In de Nederlandse versie van de Harry 
Potter-boeken en -films is de naam 
Dumbledore vertaald als Perkamentus. En 
de wijnhandelaar Alambix uit Asterix heet 
in de Nederlandse vertaling Droesemix. 
 
Voor een klein stukje in Onze Taal is de 
redactie op zoek naar geniaal vertaalde 
namen. Welke mogen niet ontbreken in 
die verzameling? U kunt uw tips 
insturen via dit formulier.  

  

 

 Naar het formulier 

  

 

 

 

 

Berber voor kinderen 
 

  

Veel kinderen met een Marokkaanse achtergrond spreken nauwelijks nog Berber (Tamazight of 
Tma]LJKW���GH�WDDO�YDQ�KXQ�RXGHUV�HQ�JURRWRXGHUV��7DDONXQGLJH�.KDOLG�0RXULJK�ZDV�RRLW�RRN�]R¶Q�
kind, maar is nu een van de bekendste Berber-specialisten van Nederland. 
 
In deze video geeft hij kinderen een eerste lesje. Ook interessant voor wie niet uit Marokko komt of 
geen kind meer is. 

  

 

 
Naar de Berber-les 

  

 

 

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/juni-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/juni-2021-onze-taal
https://www.tijd.be/opinie/column/bert-kruismans-rien-a-declarer/10317415.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/ognion-rondpoint-la-suisse-adopte-l-orthographe-rectifiee-pour-simplifier-la-langue-francaise_4667913.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/01/golden-globes-veranderen-regels-zodat-niet-engelstalige-films-oo/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1072261-gedeputeerde-wil-sterkere-studie-fries-en-een-nieuwe-hoogleraar-met-fries-profiel
https://c.spotler.io/ct/m12/k1/T6IGn2KfTwI9XZhperCo7BMYOqcP0NOFETsA1KJDdk5RqJVRhmmMLS4UH6QytyI6/NysFcEhTrmJUN7t
https://c.spotler.io/ct/m12/k1/T6IGn2KfTwI9XZhperCo7BMYOqcP0NOFETsA1KJDdk5RqJVRhmmMLS4UH6QytyI6/NysFcEhTrmJUN7t
https://www.youtube.com/watch?v=GQ1Br3V4tyk
https://www.youtube.com/watch?v=GQ1Br3V4tyk
https://c.spotler.io/ct/m12/k1/T6IGn2KfTwI9XZhperCo7BMYOqcP0NOFETsA1KJDdk5RqJVRhmmMLS4UH6QytyI6/NysFcEhTrmJUN7t


 

Nog meer zomerlinks 
 

  >> Hoeveel Nederlands kunnen sprekers van het Engels begrijpen? (video ± Ecolinguist) 

  >> En deel 2: kunnen de Engelstaligen dit wél begrijpen? (video ± Ecolinguist) 

  >> De helft van de Limburgse jongeren appt in het dialect. (1Limburg) 

  >> Dialectkenner Flor Aarts, gespecialiseerd in het Maastrichts, is overleden. (1Limburg) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ Volg Onze Taal op de 
sociale media 

 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

³)ULHVH�URQGYDDUWERWHQ�SRPSHQ�

ontlasting niet langer overboord: 

µ'DDU�]ZHPPHQ�ZH�LQ¶´ 

 
 

 

Volg Onze Taal op Twitter 
voor taalweetjes, -tips, 
-nieuws en -kronkels 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week (in de zomer één keer per week) het belangrijkste 
taalnieuws. 
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 
   

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief 

https://www.youtube.com/watch?v=DNDtwEXQKMY
https://www.youtube.com/watch?v=ztEmSgFFjyU
https://www.1limburg.nl/helft-limburgse-jongeren-appt-het-dialect
https://www.1limburg.nl/maastrichtse-dialectkenner-flor-aarts-overleden?context=section-1
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/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/onzetaal
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


 

Lidmaatschap 
Taaladvies 
Spellingsite 
Tijdschrift 
Webwinkel 

  

Contact 
Archief 
Adverteren 
Gegevens wijzigen 
Afmelden 
  

 

 

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
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Taaltip: lidwoord bij buitenlandse namen 
 

  

In het Duits is het das Brandenburger Tor, maar in het Nederlands zeggen we de Brandenburger 
Tor��µ,N�KRRS�LQ�GH�YDNDQWLH�GH�%UDQGHQEXUJHU�7RU�WH�JDDQ�EHNLMNHQ����¶ 
  
Meer over dit soort lidwoordvariatie is te vinden op de website van Onze Taal. 

  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Naamkomkommers 
 

  >> Olivia en Arthur zijn (weer) de populairste babynamen van Vlaanderen. (De Standaard) 

  >> µ/DDW�LHGHUHHQ�]LMQ�HLJHQ�DFKWHUQDDP�NLH]HQ�¶�(Gen.magazine) 

 >> Een Amerikaanse mottensoort verliest zijn discriminerende naam. (NOS) 
  

 

  

 

Zomernummer 
Onze Taal 

 

  

In de nieuwe Onze Taal (nummer 7/8) 
aandacht voor de rol die dialecten spelen in 
onze literatuur: ooit werden ze bespot, 
later zorgden ze voor nostalgische 
gevoelens. 
 
Verder ontrafelen we de wirwar aan namen 
die er zijn voor onze taal: Vlaams, Noord-
Nederlands, Belgisch-Nederlands, Hollands, 
1HGHUODQGV�«�(Q�ZH�WRQHQ�GH�ULMNGRP�DDQ�
dialectwoorden die we hebben voor 
regenbui. 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-het-brandenburger-tor
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210713_94004643?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
https://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/215796256/Gen_27_2_2021_Leendert_B.pdf
https://nos.nl/artikel/2388819-amerikaanse-mot-verliest-discriminerende-naam
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/juli-augustus-2021


 

 
Daarnaast: tips voor duidelijke medische 
taal, alles over de taal van de populaire 
TED-talks en antwoord op de belangrijke 
vraag LQ�ZHONH�UHJLR¶V�KHW�XLWHLQde van een 
brood kontje wordt genoemd (en welke 
andere woorden ervoor bestaan). En 
natuurlijk nog veel meer! 
 
Zie hier de hele inhoudsopgave, bestel het 
losse nummer of word lid. 

  

 

 
Naar de inhoudsopgave 

  

 

 

 

 Dialectkomkommers 
 

  >> Hoe is het gesteld met jouw dialect? (Libelle) 

 >> De dialecten zijn dood, leve de dialecten. (video ± VRT Taal) 

  >> Hoogerheidenaar Jan Luysterburg zet zich in voor streektaal. (video ± ZuidWest Update) 
  

  
 

  

 

Groot Dictee-spelspel 
 

  

Het radioprogramma De Taalstaat is deze 
zomer samen met Onze Taal op zoek naar 
kandidaten voor het Groot Dictee der 
Nederlandse Taal (op 6 november). In elke 
Taalstaat-uitzending in juli en augustus 
nemen twee luisteraars het tegen elkaar op 
LQ�KHW�µ*URRW�'LFWHH-VSHOVSHO¶�   

Wat moeten ze doen? Woorden spellen! 
Maar dan wel: hardop, letter voor letter ± 
én uiteraard correct. Durft u de uitdaging 
ook aan? Mail dan naar De Taalstaat. 
 
Wilt u liever oefenen met typische 
dicteewoorden? Dat kan in deze 
quizzen van Onze Taal. 

 

 

 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

 

Diverse komkommers 
 

  >> 'H�RSNRPVW�YDQ�GH�µVHQVLWLYLW\�UHDGHU¶��(The Spectator) 

  >> Hoe andere talen worstelen met genderneutraal taalgebruik. (Onze Taal) 

 >> Is het mevrouw de directeur of mevrouw de directrice? (Het Nieuwsblad) 
  

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/juli-augustus-2021
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/juli-augustus-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/juli-augustus-2021-onze-taal
https://www.libelle.be/vandaag/dialecten-sterven-uit-maar-we-koesteren-ze-des-te-meer/
https://www.youtube.com/watch?v=K1aXjt2Lj_4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=lq6AeqFY4fs
mailto:taalstaat@kro-ncrv.nl?subject=Deelnemen%20aan%20het%20Spelspel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-spelspel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-spelspel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-spelspel
https://www.spectator.co.uk/article/the-rise-of-the-sensitivity-reader
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-andere-landen-worstelen-met-genderneutrale-taal
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210708_96862826?adh_i=&imai=&adh_i=&imai=&articlehash=snJ0Ti6OdB9%2FxHpWK1XJnay1Bz1QsiisRUO%2B8%2F6My9zCX2fCl8XFoiy9BmAzf%2BO8wlC27O15sFIVyVP1N92cUjCKugEILepIZud2Cr907wcTycB6MA5e5H%2Fa4wNLW2TmOF6zjmDCwJvWSg0Umz3GHzRA9XpT4HmeyDxoFQEojPAQQUccUQftVfg0Eldj1zQMltdA1cSZaTJVoMvrM6n%2BQQG8C%2BeYtz3Fcg1IpTFP0DkpUgJ4NkIzob2EmRxY8WNHPmeUUeicB3%2BnFzNq8yhhGvAJH0Box7PtcoRNikzj4iE2sPSzFUMg4YJDhAFVZ7glojeOKE1jKUNj9BJ%2BbOJUOg%3D%3D
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-spelspel


 

 

En verder 
 

  

>> Hoe zeg je cancel culture en face swap in het Frans? (&XOWXUH�GH�O¶HIIDFHPHQW, substitution de 
visage.) (Le Figaro) 

  >> Werkt een campagne tegen vloeken? (RTL Nieuws) 

  >> 6FKROLHU��µ'H�VWXGLH�1HGHUODQGV�QLHW�YRRU�EqWD¶V"�2Q]LQ�¶�(Neerlandistiek) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ Volg Onze Taal op de 
sociale media 

 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 
(bordje in bakkerij) 

 

Volg Onze Taal op Twitter 
voor taalweetjes, -tips, 
-nieuws en -kronkels 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week (in juli en augustus één keer per week) het belangrijkste 
taalnieuws. 
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 
   

https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/cancel-culture-haters-dites-les-en-francais-20210713
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5241403/werkt-een-campagne-tegen-vloeken-gedrag-veranderen-kost-jaren
https://neerlandistiek.nl/2021/07/de-studie-nederlands-niet-voor-betas-onzin/
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/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
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mailto:taalpost@onzetaal.nl


 

Diensten Onze Taal 
Lidmaatschap 
Taaladvies 
Spellingsite 
Tijdschrift 
Webwinkel 

 

 

Nieuwsbrief 
Contact 
Archief 
Adverteren 
Gegevens wijzigen 
Afmelden 
  

 

 

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
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Woordpost: gallisch 
 

  

In de serie Villa Oranje is te zien hoe oud-YRHWEDOOHU�9DQ�%RPPHO�LQ�KHW�]ZHPEDG�YDOW�HQ�µJDOOLVFK¶�
wordt. Hoe gallisch eruitziet en of het soms iets met de Galliërs te maken heeft, is te lezen op de 
website van Onze Taal.  

  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Bingo. (Party Scene) 

  >> Denimcyclus. (INT) 

 >> Deuro. (Taalbank) 

 >> Fonteinsnol. (NRC) 

 >> Hittegolf. (Ewoud Sanders) 

 >> Knaldrang. (Team Taaladvies) 

 >> Publiek / publiekelijk. (Doet iets met taal) 
 

  

 

  

 

Dialectwoorden 
voor bui 

 

  

Eind juni verscheen er bij Onze Taal een 
boek over streektalen in Nederland en 
Vlaanderen: Wie zegt wat waar?, 
samengesteld door de Stichting 
Nederlandse Dialecten.  

Op de website van Onze Taal staat nu een 
voorpublicatie van het hoofdstuk over de 
vele dialectwoorden voor buien en andere 
nattigheid. U vindt het hier. 
 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/gallisch/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/gallisch/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/gallisch/
https://www.partyscene.nl/algemeen/175463/hoe-is-bingo-ontstaan
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/denimcyclus/
https://www.taalbank.nl/2021/07/16/deuro/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/19/wie-fonteinsnol-negatief-gebruikt-is-een-slufter-a4051604
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/mussen-in-de-hittegolf/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/knaldrang
https://doetietsmettaal.nl/2021/07/publiek-of-publiekelijk/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/bies-schoer-en-andere-dialectwoorden-voor-bui
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/bies-schoer-en-andere-dialectwoorden-voor-bui


 

Bent u ook benieuwd naar de 
dialectenkaarten van andere alledaagse 
woorden, zoals µIULNDQGHO¶� µOXFLIHU¶�HQ 
µ]DNGRHN¶" Bestel het dialectenboek dan 
hier. 

  

 

 
Naar de voorpublicatie 

  

 

 

 

 Technologische vernieuwing 
 

  >> Nieuwe taalhulp: hoe combineer je woorden om het juiste te zeggen? (INT) 

 >> Joost van den Vondel zit op Twitter. (Twitter) 

  >> Een nieuwe taal leer je het best met ouderwetse pen en papier. (Scientias) 

  

>> Wetenschappers lezen gedachten van iemand zonder spraakvermogen en zetten ze om in 
woorden. (Business AM) 

  

>> Op deze website kun je namen van Duitse voetbalclubs op de kaart zetten. Waar hebben clubs 
bijvoorbeeld Vorwärts in hun naam? (Kicker) 

  

  

 

Correcte taal 
 

  >> De Slachthuisstraat in Nijmegen blijft Slachthuisstraat heten. (RN7) 

  >> Lufthansa zal aan boord alleen genderneutrale taal gebruiken. (Zakenreis) 

  >> 'H�%UXVVHOVH�YHUYRHUVPDDWVFKDSSLM�0,9%�PLMGW�YRRUWDDQ�µ]ZDUWULMGHQ¶��(De Standaard) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Gratis boek bij 
lidmaatschap 
  

  

Als u vóór 16 augustus een 
doorlopend lidmaatschap �¼��������
afsluit, krijgt u het boek µ:DDU�NRPW�
VXLNHUVSLQ�YDQGDDQ"¶�FDGHDX� 
 
+HHIW�µSRHGHOQDDNW¶�LHWV�PHW�HHQ�KRQG�WH�
maken? Waarom noemen we een 
praatziek persoon nu juist een 
µNOHWVPDMRRU¶"�:DDU�]LW�MH�RS�DOV�MH�µRS�MH�
KXUNHQ¶�]LW"�=LW�HU�YLV�LQ�µSDOLQJZRUVW¶"�(Q�
LV�HHQ�µQLMOSDDUG¶�HFKW�HHQ�SDDUG�XLW�GH�
Nijl? Vroeg of laat komt er een moment 
dat je je zoiets opeens afvraagt. Voor 
zulke momenten is er dit boekje. 

  

 

 Lid worden 

  

 

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/bies-schoer-en-andere-dialectwoorden-voor-bui
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https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


 

Variatie 
 

  >> Ongeveer driekwart van de Nederlanders spreekt thuis geen Nederlands. (CBS) 

  >> Waarom zijn woorden op -o (aso, lullo, Limbo) vaak zo negatief? (Quest) 

  >> Rosetta Leiendecker pleit voor eenvoudige taal. (De Correspondent) 

  

>> De Noord-Koreaanse overheid waarschuwt de jeugd tegen het gebruik van Zuid-Koreaans slang. 
(Mothership) 

  >> In Overijssel wordt meer Nedersaksisch gesproken dan in Gelderland. (De Stentor) 
  

 

 

Verder 
 

  >> Twee Vlaardingers strijden onvermoeibaar voor de juiste riviernamen. (de Volkskrant) 

  >> Geschiedenis van bier-woorden in tal van talen. (Samerberger Nachrichten) 

  >> =RQJ�%UXFH�6SULQJVWHHQ�QX�µ0DU\¶V�GUHVV�ZDYHV¶�RI�µ0DU\¶V�GUHVV�VZD\V¶"�(Trouw) 

  

>> In de nieuwe Onze Taal staat dat onderschikkende voegwoorden een hoofdzin en een bijzin 
verbinden. Klopt dat wel? (Neerlandistiek) 
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Volg Onze Taal op 
Instagram voor 

taalweetjes, -nieuws, 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/talen-en-dialecten-in-nederland
https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a36994423/aso-waarom-zijn-we-woorden-gaan-afkorten-met-een-o-op-het-eind/?utm_campaign=qst-20210716-weekly&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=negatieve%2520%2527o%2527
https://decorrespondent.nl/12581/maak-taal-simpel/35008121385864-5bb15198?pk_campaign=daily
https://mothership.sg/2021/07/north-korea-south-korean-slang-warning/
https://www.destentor.nl/regio/nedersaksisch-gaat-vaker-over-de-tong-in-overijssel-dan-in-gelderland-doe-mee-aan-de-streektaalquiz~a4470f09/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-namen-van-rivieren-zijn-een-rotzooi-maar-daar-laten-deze-twee-mannen-het-niet-bij-zitten-de-rivier-heet-zoals-die-heet~b923c08d/
https://www.samerbergernachrichten.de/die-sprach-geschichte-des-wortes-bier/
https://www.trouw.nl/rubrieken/wat-zingt-bruce-springsteen-daar~b2cfbf40/
https://neerlandistiek.nl/2021/07/een-onderschikkend-voegwoord-plakt-niet-twee-zinnen-aan-elkaar/
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://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


  

Taalpost brengt u twee keer per week (in de zomer één keer per week) het belangrijkste 
taalnieuws. 
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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Taaltip: Veenhuizen en zijn/haar werelderfgoed 
 

  

Zijn is het correcte bezittelijk voornaamwoord bij de plaatsnaam Veenhuizen��µ%H]RHN�GH]H�]RPHU�
Veenhuizen en zijn NHUVYHUVH�ZHUHOGHUIJRHG�¶ 
  
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 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/amsterdam-en-haar-zijn-grachten
https://onzetaal.nl/taaladvies/amsterdam-en-haar-zijn-grachten
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast


 

  

 

Advertentie 

Dialectenboek  
Wie zegt wat waar? 
  

  

Hoe noem(de) je je grootmoeder? Oma, 
grootmoei, grandma, mpmp, 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 gewnteresseerd is in de 
cultuur van de regio. Te bestellen via de 
webwinkel van Onze Taal.  
 
/HGHQSULMV��¼������� 
Prijs voor niet-OHGHQ��¼������� 

  

 

 
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: 
  
³(U�]LMQ�ZHO�WLHQ�ERHNHQ�PHW�TED-WLSV��*HOXNNLJ�]LMQ�HU�ELQQHQ�7('�RRN�RRLW�µWLHQ�JHERGHQ¶�
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 dieptepunteQ�´ 
  
'LH�µWLHQ�7('-JHERGHQ¶�VWDDQ�QX�RRN op de website van Onze Taal. 

  

 

 
Naar de TED-geboden 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Het Nederlandse lettertype Calibri wordt te bekend voor Microsoft. (de Volkskrant) 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-tien-ted-geboden
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-tien-ted-geboden
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-nederlandse-calibri-is-een-van-de-bekendste-letters-ter-wereld-en-daarom-neemt-microsoft-er-nu-afscheid-van~b105fe8d/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar


  

>> 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) 

  

>> *URHQ/LQNV�LQ�'HQ�+DDJ�LV�ERRV��µ'H�QDDP�Bikinilijn YRRU�HHQ�WUDP�LV�VHNVLVWLVFK�¶�(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) 

  >> 1LHXZH�FRQVWUXFWLH�EHVFKUHYHQ��µ+RHQ�JURWH�YLV�KHE�MH�JHYDQJHQ"¶�(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 
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#taalkronkel 

 

³'XLWVODQG�VWRSW�XLW�1HGHUODQG�

vertrokken vrachtwagen 

YRO�H[SORVLHI�PDWHULDDO´ 

 

(bron: Nu.nl) 

 

Volg Onze Taal op Twitter 
voor taalweetjes, -tips, 
-nieuws en -kronkels 

 

  

 

https://nos.nl/artikel/2390316-boete-van-750-000-euro-voor-tiktok-vanwege-uitleg-privacy-in-engels
https://www.youtube.com/watch?v=F0n3CGz8bvA
https://vrttaal.net/in-de-kijker/gedomesticeerde-talen
https://www.wsj.com/articles/peppa-pig-a-pandemic-favorite-has-american-children-acting-british-11626627266
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1985999727/tram-richting-scheveningen-heet-bikinilijn-gl-is-boos-dit-is-seksistisch
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1985999727/tram-richting-scheveningen-heet-bikinilijn-gl-is-boos-dit-is-seksistisch
https://vrttaal.net/nieuws/de-japanners-deden-het-op-hun-manier-na-andorra-komt-jemen
https://nos.nl/artikel/2390487-ruimtetoerist-is-geen-astronaut-een-passagier-in-een-vliegtuig-is-ook-geen-piloot
https://sporza.be/nl/2021/07/23/van-indians-naar-guardians-honkbalploeg-cleveland-kiest-minder-kwetsende-bijnaam~1627051710234/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/du-coup-genre-j-avoue-ces-tics-de-langage-qui-polluent-nos-phrases-20210726
https://blog.vvsor.nl/2021/07/hoe-vaak-is-vaak/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1613799770/aalsmeer-vernoemt-straat-naar-peter-r-de-vries
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128891/Taalwandelen-door-Middelburg-en-Vlissingen-dat-maakt-het-leren-makkelijker
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210726_94285933?utm_source=google
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/25/ook-achter-lullos-en-asos-zit-een-systeem-a4052296
https://neerlandistiek.nl/2021/07/hoen-rare-constructie-hebben-we-nu-weer-gevonden/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/koelkast-of-ijskast
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
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