
• Onderzoek naar de talige
overlevingskunst van jonge
vluchtelingen. Kennislink

• Persoonlijke oproep van uw
taalpostbode: stem op het Europese
onderzoek van Roberta D’Alessandro
naar de taal van Italiaanse migranten.
European Research Council

• Motivatie van deze oproep.
Neerlandistiek

• Gaat onze taal ten onder aan het
woke gedachtegoed? video – De
Nieuwe Wereld
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aflevering 2396

Woordenschat

schier
Johan Remkes staat in het kader van de stikstofcrisis voor “een schier onmogelijke
opgave”, schrijft Gerard Beverdam in het Nederlands Dagblad, die hem daar veel
wijsheid bij wenst. Wat schier betekent en waar het vandaan komt, lees je op de
website van Onze Taal. 

Lees meer

Taalnieuws
• In de extra beveiligde inrichting in Vught mag voortaan alleen Engels of Nederlands

worden gesproken. RTL Nieuws
• Maker van de populaire tv-serie Friends: spijt dat we voor een transgender

personage niet de juiste voornaamwoorden hebben gebruikt. The Guardian
• Olivia en Noah waren in 2021 de populairste babynamen in Vlaanderen. Statbel
• De Unesco steunt de strijd voor het Swahili als gemeenschappelijke taal voor heel

Afrika. Global Times
• Sommige Russen willen Poetin voortaan ‘heerser’ noemen omdat ‘president’ te

westers zou zijn. RTL Nieuws

Wetenschap

https://www.youtube.com/watch?v=yy46vtOK0DE
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/jonge-vluchtelingen-zijn-talige-kameleons/
https://erc.europa.eu/event/erc-public-engagement-research-award-2022-ceremony
https://neerlandistiek.nl/2018/06/de-leukste-taalkundige-van-nederland/
https://www.youtube.com/watch?v=yy46vtOK0DE
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/schier
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/schier
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5319371/ebi-vught-strenger-regime-vvd-taghi-nederland-en-engels
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2022/jul/06/friends-creator-mistake-to-use-wrong-pronouns-for-chandlers-trans-parent
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/namen-en-voornamen/voornamen-van-meisjes-en-jongens
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270155.shtml
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5320459/rusland-poetin-president-leider-heerser-pravitel


Per ongeluk ‘spycholoog’ zeggen in
plaats van ‘psycholoog’, of denken dat je
dom overkomt vanwege je dialect: soms
schamen we ons kapot voor ons
taalgebruik. Waarom zijn we zo streng
voor onszelf? In het nieuwe nummer van
Onze Taal gaan Ronny Boogaart en Eric
de Rooij er uitgebreid op in. (Het artikel
is hier te lezen.)

Daarnaast in dit nummer: de taal van
complotdenkers. Hoe redeneren ze, en
welke woorden gebruiken ze? Ook een
heel andere taal wordt belicht: die van
de koe. Wat zeggen koeien, en wat
kunnen mensen daarvan verstaan?
Verder vertelt de Brusselse rapper
Zwangere Guy hoe hij in zijn ‘rhymes’
zorgvuldig bouwt met onze taal. 

Lees meer over dit nummer

Aanstaande zaterdag kun je weer
luisteren naar het Groot Dictee-Spelspel
in het radioprogramma De
Taalstaat (11.00 tot 13.00 uur op NPO
Radio 1). Twee Taalstaat-luisteraars
nemen het tegen elkaar op: wie kan de
meeste woorden perfect (hardop)
spellen?

Het nieuwe nummer van Onze Taal

Samen schrijven
Er komt een nieuwe ‘write-along’. Deelnemers krijgen twaalf dagen achter elkaar een
kleine schrijfopdracht die (na de eerste) steeds aansluit op de vorige. Aanvang: 27 juli
2022.

Inschrijven

De derde aflevering van het Spelspel

https://onzetaal.nl/tijdschrift/juli-aug-2022
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juli-aug-2022/artikel/waarom-we-ons-soms-kapotschamen-voor-ons-taalgebruik
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juli-aug-2022
https://www.nporadio1.nl/programmas/de-taalstaat
https://prompt-schrijven.nl/write-along


Wil je alvast in de stemming komen? De
makers van het Spelspel hebben
weer een nieuwe quiz gemaakt!

Speel de quiz

Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement
op Onze Taal! Je kunt kiezen voor een
half jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).

Als je vóór 30 augustus een cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

En verder
• Nog open: vacature directeur Internationale Vereniging Neerlandistiek. IVN
• Waarom accepteren we dat er zoveel leerlingen laaggeletterd zijn? De Groene

Amsterdammer
• Papegaai doet inbrekers op de vlucht slaan. ZDF

Cadeau-abonnement met kaartenset

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

https://www.onlineexambuilder.com/nl/spelspel-quiz-16-juli/exam-532078
https://www.onlineexambuilder.com/nl/spelspel-quiz-16-juli/exam-532078
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
https://www.ivn.nu/nieuws/vacature-ivn-directeur-08fte-2097
https://www.groene.nl/artikel/de-kloof-verwijdt-zich?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=fed005cd04-Wekelijks-2022-07-10&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-fed005cd04-76000521
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/papagei-einbrecher-100.html
https://onzetaal.nl/taalloket


Taalpost biedt twee keer per week (en
in de zomer één keer per week) het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.

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

