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aflevering 2388
Twee keer per week
het laatste taalnieuws
en de beste taaltips.
Onder redactie van
Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze
Taal.

Woordenschat

vuig
Bij ’s-Hertogenbosch staat een kasteel met een vuig verleden, meldt Quote. Wat vuig
betekent en wat de geschiedenis ervan is, lees je op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
•
•
•
•
•

Eergenoot. VRT Radio 1
Flexuitbuiting. Taalbank
Turboverkeersplein. Team Taaladvies
Gemeentepils. Historiek
Schuimkuif. Adformatie

Nu in het tijdschrift Onze Taal

Alles over regenboogtaalkunde
Bestaat er zoiets als homotaal? Die
vraag begonnen taalkundige lhbt’ers
zichzelf nog maar relatief kortgeleden te
stellen. Inmiddels is het een volwaardig
vakgebied.
Je leest er alles over in het artikel dat
Sterre Leufkens schreef voor het
nieuwste nummer van Onze Taal.
Speciaal voor jullie hebben we het artikel
nu ook op onze site gezet.

Lees het artikel

Taalnieuws
•
•

•
•

In Vlaanderen krijgen taxichauffeurs die het Nederlands onvoldoende beheersen
twee jaar de tijd om de taal te leren. Het Nieuwsblad
Moeten Engelse leenwoorden in de ban? Er zijn zelfs ‘spoken-word-artiesten’ (of
‘gesproken-woord-artiesten’) die alleen maar Nederlandse woorden gebruiken. RTL
Nieuws
Interview met Michiel de Vaan, docent historisch-comparatieve taalkunde aan de
universiteit van Bazel. Universität Basel
Sarah van der Maas over haar liefde voor het Engels: ‘Ik ben anglofiel en anglofoob
tegelijk’. RD

Vacature

Taaladviseur (m/v/x) gezocht
Onze Taal zoekt een enthousiaste en ondernemende collega die gek is op taal en die
graag mensen helpt. De functie is voor 24-32 uur per week.

Lees de vacature

Juf Main
Juf Main presenteert taalfilmpjes voor het basisonderwijs in het district Brokopongo in
Suriname. Er staan al filmpjes online over verkleinwoorden en ontleden.
Waar ligt Brokopongo precies, welke talen worden er in de filmpjes gebruikt en welke
andere vakken komen aan bod? Dat leert u in het inleidende filmpje over ‘Bokopondo
Ta Heepi Bokopondo’.

Naar het YouTube-kanaal

30 jaar Neerlandistiek(.nl)
30 jaar geleden verstuurde Ben Salemans de eerste aflevering van Neder-L, het
digitale tijdschrift dat uiteindelijk de huidige website Neerlandistiek zou worden. Om dat
te vieren, vroegen de redacties van Neerlandistiek en Jong Neerlandistiek aan taal- en
letterkundigen naar inzichten uit de neerlandistiek die bredere verspreiding verdienen.

Naar de inzichten

Podcasts
•
•
•

Ook in het Afrikaans worden de trappen van vergelijking niet altijd toegepast zoals
het hoort. Taalrubriek (podcast)
Het Chinese schrift leeft als nooit tevoren, maar ooit was het bijna
verdwenen. Onbehaarde Apen (podcast)
Het Ojibwe, de taal van de Ojibweg, overleefde de pandemie onder meer doordat
het voor gezinnen mogelijk was de taal thuis onder de knie te
krijgen. Subtitle (podcast)

Proefabonnement met kaartenset
Zou je een Onze Taal-lidmaatschap
willen uitproberen zonder ergens aan
vast te zitten? Dan is een
proefabonnement van een half jaar
misschien wat voor jou!
Het proefabonnement (€ 28,50) loopt
vanaf het eerstvolgende nummer van
Onze Taal. Als je nu een abonnement
afsluit, krijgt je er een set Onze Taalansichtkaarten bij! Op de vijf kaarten
staan verschillende uitdrukkingen en
originele illustraties van Josje van
Koppen.
Je kunt het proefabonnement ook
cadeau geven (tip voor Vaderdag!).

Lees meer en bestel

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!
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