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Extra dik themanummer ‘Taal en schrift’ 

 

  

 

Wist u dat er scholen zijn die zich afvragen of ze 

kinderen nog met een pen moeten leren schrijven? 

Dat er lettertypes zijn, zoals la letra vasca (‘de 

Baskische letter’), die opgevat kunnen worden als 

een politiek statement? Dat uitroeptekens nog niet 

zo heel lang geleden zijn uitgevonden? En dat de 

Wit-Russische boksers Oeladzislau Smjahlikau en 

Vladislav Smjaglikov een en dezelfde persoon zijn, 

maar dat sportredacties verschillende systemen 

hebben om het cyrillische schrift om te zetten?  

 

De redactie van Onze Taal stelde een extra dik 

themanummer samen over ‘Taal en schrift’. 

Lees meer 

 

 

 

 

  

  

  

Weetjes 

 Echt waar, hier is het al, het eerste woord van het jaar: fake news. (Het 

Nieuwsblad en The Guardian) 

 De gemeente het Bildt gaat vanaf 1 januari op in de nieuwe gemeente 

Waadhoeke, maar ‘het Bildt’ zou als streeknaam behouden moeten 

worden, bijvoorbeeld voor de Bildtpolders. (Friesch Dagblad) 

 Johan Taeldeman, hét gezicht van de dialectologie in Vlaanderen, is 

overleden. (Faro, Neerlandistiek 1, 2) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171102_03165251
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171102_03165251
https://www.theguardian.com/books/2017/nov/02/fake-news-is-very-real-word-of-the-year-for-2017
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=73587
https://faro.be/blogs/bart-de-nil/afscheid-van-johan-taeldeman
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/klankwetten-op-posterformaat-i-m-johan-taeldeman/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/in-memoriam-johan-taeldeman-1943-2017/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/


  

Geen Nederlands 

 Het wordt steeds moeilijker om in de hoofdstad van Nederland in het 

Nederlands een biertje te bestellen. (De Telegraaf) 

 16,5 procent van de scholieren in Vlaanderen sprak vorig jaar thuis 

geen Nederlands. In Antwerpen is dat 41,7 procent. (De Standaard) 

 Paul Rüpp, de collegevoorzitter van Avans Hogeschool, plaatst 

kanttekeningen bij de verengelsing van het hoger onderwijs. 

(ScienceGuide) 

 Heleen Kleiboer vraagt zich af of u Nederlandse voorzetsels ook 

vervangt ‘met’ Engelse. (Onze Taal) 

 

  

  

  

En verder 

 Crowdfunding: help een kinderboek over dyslexie mogelijk maken. 

(Radboud Universiteit en Dyslexiekinderboek) 

 In Frankrijk wordt de vraag gesteld of de Académie française nog nut 

heeft. (France Culture) 

 

  

  

 

   

  

Aanbod van Onze Taal 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1007341/can-you-speak-english-please
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171101_03164930
http://www.scienceguide.nl/201710/taal-is-meer-dan-een-instrument.aspx
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/gezocht-engelse-voorzetsels-in-het-nederlands
http://crowdfunding.ru.nl/projecten/maak-het-eerste-wetenschappelijke-kinderboek-over-dyslexie-mogelijk
https://www.facebook.com/dyslexiekinderboek
https://www.franceculture.fr/litterature/lacademie-francaise-sert-elle-encore-a-quelque-chose
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531


Word lid van Onze Taal  

 

  

 Het tijdschrift Onze Taal biedt u prettig leesbare artikelen over alles wat 

taal zo interessant maakt: van de nieuwste ontwikkelingen tot de herkomst van 

woorden en uitdrukkingen. Ook geeft het u tips en inspiratie voor het schrijven 

van goede teksten. 

 

Als u nú lid wordt van Onze Taal ontvangt u 12 nummers van Onze Taal 

(november 2017 t/m december 2018) én het boek Waar komt pindakaas 

vandaan? 

 

Als lid kunt u uw taalvragen gratis per e-mail voorleggen aan de Taaladvies-

dienst. Bovendien krijgt u korting op de taaltrainingen van Onze Taal. 

 

Dit lidmaatschap kost € 49,90 (deze prijs geldt voor Nederland). 

Aanmelden  

 

 

 

 

  

  

  

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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