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Eerste kindertaalfestival van Nederland 

‘Kletskoppen’, op zaterdag 28 oktober in Nijmegen, gaat er prat op het eerste 

kindertaalfestival van Nederland te zijn. Het wordt een wetenschapsdag voor 

het hele gezin met experimentjes, demonstraties en interactieve lezingen over 

kindertaal. Kinderen kunnen onder meer gebarentaal leren, een digitale 

papegaai woordjes bijbrengen, testen of ze een woorduitvinder zijn en op 

berenjacht gaan met een hoorspel. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Weetjes 

 Een taalschool in Zagreb maakt reclame op grote reclameborden met 

een afbeelding van Melania Trump en de slogan ‘Stel u voor hoe ver u 

kunt geraken met een beetje Engels.’ De Amerikaanse presidentsvrouw 

heeft een advocaat in de arm genomen. (De Standaard) 

 Volgens de taalkundige Marko Modiano zal door de brexit een nieuwe 

‘taal’ ontstaan: het Euro-Engels. (Independent) 

 

  

  

  

Fries 

 De nieuwe Stimmen-app van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en 

Lân fan Taal herkent de afkomst van Friese sprekers en moet daardoor 

http://www.kletskoppenfestival.nl/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170920_03083441
http://www.independent.co.uk/news/science/brexit-latest-news-language-euro-english-uk-leave-eu-european-union-a7957001.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


helpen de Friese taal te beschermen. (RUG en ScienceGuide) 

 Ondertussen blijkt uit onderzoek van de taalkundige Amber Nota dat de 

intonatieverschillen tussen het Fries en het Nederlands groter worden. 

(Friesch Dagblad) 

 

  

  

  

En verder 

 Op zondag 1 oktober vindt de honderdste editie plaats van ‘Met dialect 

op de koffie’, een bijeenkomst georganiseerd door de Dialectkring 

Achterhook en Liemers. (Elna) 

 The Endangered Alphabets Project legt ‘bedreigde’ alfabetten vast in 

kunst. (The Endangered Alphabets Project) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Onze Taal-congres: ‘Met andere woorden’  

  

 

Welke taal gebruik je wanneer? En wat is het 

effect van de woorden die je kiest? Deze 

vragen staan centraal op het congres van 

Onze Taal, dat op zaterdag 7 oktober 

plaatsvindt in het Beatrix Theater in Utrecht 

onder de titel ‘Met andere woorden’. U bent 

van harte uitgenodigd om deze inspirerende 

taaldag bij te wonen! 

 

Op onze website vindt u onder meer: 

 het programma 

 het overzicht van de sprekers 

 deelnemende organisaties aan de informatiemarkt  

http://www.rug.nl/news/2017/09/nieuwe-spraakapp-herkent-afkomst-friese-gebruiker
http://www.scienceguide.nl/201709/app-helpt-friese-taal-te-beschermen.aspx?rss=1
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=73394
https://www.elna.nl/nieuws/algemeen/176344/honderdste-met-dialect-op-de-koffie-
http://endangeredalphabets.com/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017/programma-congres
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017/sprekers-congres/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017/informatiemarkt
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017


 

En u kunt zich er natuurlijk ook aanmelden. Er zijn nog slechts 55 

toegangskaarten beschikbaar.  

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Informatiemarkt op het Onze Taal-congres 

Op de informatiemarkt zijn onder meer de volgende producten verkrijgbaar: 

 

  

  

  

  

Amsterdam University Press 

 

 

  

Vak-Taal 

Willy Martin & Marcel Thelen (red.) 

 

In Vak-Taal lichten 32 bekende Nederlanders en Vlamingen, 

onder wie Kristien Hemmerechts, Ionica Smeets, Hans 

Dorrestijn en Jean Paul Van Bendegem, op een 

onderhoudende wijze hun relatie met vaktaal toe. Verschijnt 

in oktober. 

 

 

  

  

  DBNL 

https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/producten/congressen/congres2017/informatiemarkt
http://dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/


 

  

 

Algemeen letterkundig lexicon 

Zeugma, litotes, binnenrijm … hoe zat het ook 

alweer? In het online Algemeen letterkundig 

lexicon worden meer dan 4500 literaire 

termen verklaard en toegelicht. Van ab 

ovo tot zwanenzang en van alwetende verteller tot zelfspot. 

Gratis toegankelijk via dbnl.org/all. 
 

 

  

  

  

Boom Uitgevers Amsterdam  

 

 

  

Schrijfwijzer 

Jan Renkema 

 

De Schrijfwijzer (van Jan Renkema) is al bijna veertig jaar hét 

kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen. De 

website is nu ook geschikt voor mobiele telefoon en tablet. 

Een kompas om altijd bij je te dragen! 

 

 

  

  

  Boom Uitgevers Amsterdam 

http://dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/
https://onzetaalwebwinkel.nl/schrijfwijzer
http://dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/
https://onzetaalwebwinkel.nl/schrijfwijzer


 

  

 

Schrijfwijzer Compact | NIEUW 

Jan Renkema en Erik Daamen 

 

De Schrijfwijzer Compact is door de nieuwe website nu nog 

geschikter voor het hoger onderwijs. Met honderden 

oefen− en toetsvragen over formulering, stijl, taalkwesties 

en spelling, een eindtoets, een begrippentrainer en 

schrijfopdrachten. 

 

 

  

  

  

Genootschap Onze Taal 

 

 

 

In de kramen van Onze Taal is een selectie verkrijgbaar 

van uitgaven van Onze Taal, onder andere: 

- Taalagenda, Taalkalender en Kindertaalkalender 2018 

- Taal-top-100 

- Spellingwijzer 

- Snelspelwijzer 

- Leestekens 

- Grammatica 

- Waar komt suikerspin vandaan? (verschijnt op 7 

oktober)  

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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