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

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

Online lezen | Afmelden

9 juni 2022
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

Nu in het tijdschrift Onze Taal

Alles over regenboogtaalkunde

https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/het-ontbreekwoord-eergenoot-is-het-nieuwe-vriendelijke-woord-voor-het-vijandige-ex
https://www.taalbank.nl/2022/06/07/flexuitbuiting/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies#woord-van-de-week
https://historiek.net/gemeentepils-betekenis-herkomst/149456/
https://www.adformatie.nl/merkstrategie/bavaria-lanceert-nieuwe-culinaire-identiteit-en-de-schuimku
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/een-jong-vakgebied-regenboogtaalkunde
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/een-jong-vakgebied-regenboogtaalkunde
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/vuig


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

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220607_96102752
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5312255/frankrijk-engelse-leenwoorden-gamen-taal-nederlands
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Campus/Sprachen-als-Sauerstoff-fuers-Gehirn.html?fbclid=IwAR3l7_fS7bgxmyfqWQ5l7ASRtP35H67Q4z4ZLIdeOo9YQJ0zTJRPhqe1cpE&fs=e&s=cl
https://www.rd.nl/artikel/978328-schoonheid-podding
https://onzetaal.nl/onze-taal-zoekt-een-taaladviseur?
https://www.youtube.com/watch?v=4BfB1fyf2aY
https://www.youtube.com/watch?v=volCcjrp0TY
https://www.youtube.com/watch?v=4BfB1fyf2aY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=DYjzZbclX3Y
https://www.youtube.com/channel/UCbPgoU3cUF1YJ7NAEV-sDfA


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 Taal-
ansichtkaarten 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

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

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
https://neerlandistiek.nl/tag/jubileum30/
https://omny.fm/shows/op-en-wakker/taalrubriek-7-junie-2022
https://www.podbean.com/site/EpisodeDownload/DIR13F916D4BSE8C
https://subtitlepod.com/how-the-ojibwe-language-survived-the-pandemic/
https://onzetaal.nl/taalloket


Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
 
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

Onze taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

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

Meer informatie

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

