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Gratis internetcursus Middelnederlandse 
literatuur 

De Universiteit Antwerpen kwam deze week met een mooie verrassing voor 

iedere taalliefhebber: een gratis internetcursus Middelnederlandse literatuur. 

35 deskundigen uit Vlaanderen en Nederland hebben eraan meegewerkt en 

25 van hen verschijnen ook voor de camera, die daarnaast inzoomt op tal van 

fraaie handschriften uit de Middeleeuwen. Ook voor de taal van de 

Middeleeuwen is volop aandacht in deze fraai vormgegeven cursus. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Wereldtalen 

 Nederlanders zijn weer wereldwijd de besten in het Engels. (Onze Taal) 

 De Franse president Emmanuel Macron heeft de jonge Frans-

Marokkaanse schrijfster Leila Slimani aangesteld om de Franse taal te 

promoten in de wereld. (VRT) 

 De stad Brussel krijgt een taaladviseur voor Nederlandstalige 

communicatie. (De Standaard) 

 

  

  

  Woordenboekwijzigingen 

https://moocmnl.kantl.be/
https://moocmnl.kantl.be/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/nederlanders-opnieuw-de-besten-in-engels
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/07/jonge-frans-marokkaanse-schrijfster-moet-voor-macron-komaf-maken/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171107_03173894
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Het neologisme van de week: lokhipster. (INT) 

 Een ander opvallend nieuw woord: terreurschwalbe. (Taalbank) 

 De woorden medelijden en compassie beginnen uit elkaar te groeien. 

(Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 Het tijdschrift Over taal zet enkele artikelen van de onlangs overleden 

Gentse taalgeleerde Johan Taeldeman online. (Over taal) 

 Mogen onderwijzers woorden als aftreksom vermijden als ze rekenles 

geven? (Onze Taal) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 
De nieuwe Onze Taal 

  

 

Taal en schrift: daaraan is bijna het hele 

novembernummer van Onze Taal gewijd. Of 

beter: taal en schriften, want het zijn er heel wat; 

denk alleen al aan cyrillisch, Arabisch en 

Hebreeuws schrift, Chinees karakterschrift en ons 

Latijnse alfabet.   

 

Waarom al die schriften? Wat zeggen ze over de 

talen die ze weergeven? En over hun gebruikers? 

Hoe zet je namen om van het ene schrift naar het 

andere? En hoe zit het met handschriften – 

vroeger, maar ook tegenwoordig, nu iedereen een 

smartphone heeft? 

 

Om deze en veel meer andere vragen draait het in het extra dikke 

themanummer van Onze Taal, dat op 3 november verschenen is. 

http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1481-lokhipster
https://www.taalbank.nl/2017/11/06/terreurschwalbe/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/compassie-medelijden/
https://tijdschriftovertaal.wordpress.com/2017/11/08/in-memoriam-johan-taeldeman/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/aftreksom-vermijden
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/


 

  

Nog geen lid van Onze Taal? Maak gebruik van onze aanbieding: 

12 x Onze Taal (NL) + het boek Waar komt pindakaas vandaan?  

Bekijk de aanbieding 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

