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Woordpost: kabbala 
 

  

In een nieuw artikel op Historiek.net wordt een mystieke stroming binnen de islam vergeleken met 

de kabbala. Maar wat is dát dan? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taal op internet 
 

  

>> Gmail kan nu zinnen in e-mails afmaken. En het is daar lang niet slecht in. (Popsci) 

  

>> Er is een nieuw internetplatform waarop Franstalige Brusselaars Nederlands kunnen leren. 

(RTBF) 

  

>> Joepie, een nieuwe online methode Nederlands voor anderstalige kinderen! (Joepie... 

Nederlands!) 

  

>> Op Twitter wordt #not gebruikt om ironie aan te duiden. (Neerlandistiek) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/kabbala
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/kabbala
https://www.popsci.com/google-gmail-smart-compose
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_les-bruxellois-un-peu-plus-equipes-pour-apprendre-le-neerlandais?id=10034849
https://www.joepienederlands.be/methode
https://www.joepienederlands.be/methode
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/ironie-not/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Het oktobernummer 

van Onze Taal 
 

  

Herkent u de film waar het omslag van het 

oktobernummer naar knipoogt? 

Het bijbehorende artikel gaat over 

speciaal gemaakte voice-overs waardoor 

blinden eindelijk echt van films kunnen 

genieten. De vraag daarbij is natuurlijk: 

hoe doe je dat, beeld omzetten in taal?  

 

Verder komt er in dit nummer weer een 

brede waaier van taal voorbij: van Thierry 

Baudet tot de oude walvisvaarders, en van 

de twitterende rechter Judge Joyce tot 

online ‘leesbaarheidstools’. De volledige 

inhoudsopgave van het nieuwe nummer 

vindt u op de website.  

 

Nog geen lid? Meld u aan. 
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Dialecten 
 

  

>> Gentse dialectologen over het ‘imagoprobleem’ van hun vak. (Schamper) 

  

>> Mia, een grote klankkast waarin Limburgs klinkt, toert langs Limburgse verzorgingshuizen. 

(1Limburg) 

  

>> Docenten in Marokko debatteren: klassiek Arabisch of een lokaal dialect in de klas? (Marokko) 
  

 

 

Ontwerp de nieuwe taalregel voor 2018 
 

  

Het elektronisch tijdschrift Neerlandistiek organiseert een keer in de zoveel tijd een ludieke 

wedstrijd: bedenk een nieuwe taalregel. Het moet een strenge regel zijn, die een kwestie beregelt 

waar nog nooit iemand een regel voor bedacht heeft. De winnende regel is het liefst zo ingewikkeld 

dat hij voor gewone taalgebruikers nauwelijks te leren is én niet toe te passen is. Inzenden kan nog 

tot volgende week. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018
https://www.schamper.ugent.be/editie/595/artikel/stop-ne-keer-met-uwe-wuk-t-is-wadde
https://www.1limburg.nl/dialect-als-medicijn-verzorgingstehuis
https://nieuws.marokko.nl/54028/docenten-in-marokko-debatteren-klassiek-arabisch-of-lokaal-dialect-video/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/wedstrijd-ontwerp-de-nieuwe-taalregel-van-2018/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/wedstrijd-ontwerp-de-nieuwe-taalregel-van-2018/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018


 En verder 
 

  

>> Gereformeerd predikant: “Christelijke fondsenwervers, houd je taal zuiver.” (Reformatorisch 

Dagblad) 

  

>> Hoe moet je iemand overtuigen? (Radio 1) 

  

>> Waar komt het woord taptoe vandaan? (In de buurt) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Instagram 

 

 

https://www.rd.nl/opinie/christelijke-fondsenwervers-houd-je-taal-zuiver-1.1517226
https://www.rd.nl/opinie/christelijke-fondsenwervers-houd-je-taal-zuiver-1.1517226
https://radio1.be/hoe-moet-je-iemand-overtuigen
https://indebuurt.nl/ede/mysteries/altijd-al-afgevraagd-waar-komt-het-woord-taptoe-vandaan~50590/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


  

 

 

Advertentie 

DRONGO talenfestival 

   

  

Het grootste talenfestival van 

Nederland en Vlaanderen 

 

Ook dit jaar weer een veelzijdig 

programma: tientallen sessies, 

spoedcursussen, optredens van bekende 

sprekers en schrijvers, internationale 

keynotes, entertainment, debatten met 

het publiek, labs/live wetenschap en veel 

exposanten. Om inspiratie op te doen en 

te netwerken. 

  

En bovendien de live-uitzending van De 

Taalstaat met Frits Spits, die o.a. in 

gesprek gaat met minister Ingrid van 

Engelshoven (OCW). 

  

Data: vrijdag 9 en zaterdag 10 november. 

Locatie: Elinor Ostromgebouw, Radboud 

Universiteit Nijmegen. 

Ook goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. 

  

Kijk voor het volledige programma op: 

www.drongotalenfestival.nl. 
  

 

 
Bestel nu je tickets  

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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