Online lezen | Afmelden
31 mei 2022
aflevering 2385
Twee keer per week
het laatste taalnieuws
en de beste taaltips.
Onder redactie van
Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze
Taal.

Taaltip

(de) regisseur Östlund
Zowel ‘De prijs ging naar de regisseur Östlund’ is een juiste zin als ‘De prijs ging naar
regisseur Östlund.’ In combinaties van een functie of beroep en een naam blijft het
lidwoord soms achterwege.
Bij ‘de Belg Leterme’ en ‘de christen Van der Staaij’ kan het lidwoord niet goed gemist
worden. Meer hierover is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Modern taalgebruik
•

•

•

•

De Utrechtse universiteitsraad dringt
aan op genderinclusief taalgebruik.
DUB
De website Women Inc. stopt met de
termen ‘hoogopgeleid’ en
‘laagopgeleid’. Women Inc.
De Belgische overheid schrijft geen
‘mijnheer’ of ‘mevrouw’ meer in de
aanhef van brieven. De Standaard
Tips voor inclusief schrijven van het
Federaal Netwerk Diversiteit.
FND (pdf)
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Taalnieuws
•
•
•
•

Onderzoekers willen een app maken die uit taalgebruik afleidt of er dementie dreigt.
NEMO
De universiteit van Kaapstad biedt ook een programma Swahili aan. UCT
De Rijksuniversiteit Groningen zoekt naar een nieuwe hoogleraar Fries. Leeuwarder
Courant
De Volkskrant stopt met Jan Kuitenbrouwers rubriek ‘Wakkerlands.’ Villamedia

Nederlandse polyglot op YouTube
Maar liefst 29 talen spreekt de Amsterdammer Wouter Corduwener. Hij spreekt op
straat mensen aan van wie hij vermoedt dat ze een van die talen spreken. Van die
ontmoetingen maakt hij filmpjes die hij op zijn (Engelstalige) YouTube-kanaal zet. Daar
staan ook tips voor het leren van talen en in het bijzonder van het Nederlands.

Naar YouTube

En verder
•
•
•

Heeft het ideaal van het Esperanto nog waarde? NPO (audio)
Edwin Rutten is trots dat ‘joepie-de-poepie’ in Van Dale komt. NOS
15 dingen waar we geen Nederlands woord voor hebben. Quest

Zie je dat er iets is veranderd
aan Taalpost?
We hebben onze huisstijl vernieuwd! Nu kun je onze nieuwsbrief
hopelijk nog prettiger lezen. Binnenkort worden ook onze website en
ons tijdschrift in een nieuw jasje gestoken.

Proefabonnement met kaartenset

Zou je een Onze Taal-lidmaatschap
willen uitproberen zonder ergens aan
vast te zitten? Dan is een
proefabonnement van een half jaar
misschien wat voor jou!
Als je vóór 4 juni een proefabonnement
afsluit, loopt het abonnement vanaf het
juninummer van Onze Taal en krijg je
daarbij een set ansichtkaarten
cadeau! De set bestaat uit vijf kaarten
met verschillende uitdrukkingen. Op de
voorkant staan originele illustraties van
Josje van Koppen.

Lees meer en bestel

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!
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