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• 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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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

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

https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/u-raad-dringt-aan-op-genderinclusief-taalgebruik
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/u-raad-dringt-aan-op-genderinclusief-taalgebruik
https://www.womeninc.nl/actueel/waarom-we-definitief-stoppen-met-de-termen-hoog-en-laagopgeleid-en-jou-vragen-dat-ook-te-doen
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220529_97608771
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/folder%2520inclusive%2520writing%2520NL%2520final%2520v5.pdf
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-acteur-sydney-poitier
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taal-als-voorspeller-van-dementie/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%2520Kennislink%2520Nieuwsbrief%252028%2520mei%25202022%2520-%2520Wat%2520doe%2520jij%2520tegen%2520hooikoorts&utm_content=NEMO%2520Kennislink%2520Nieuwsbrief%252028%2520mei%25202022%2520-%2520Wat%2520doe%2520jij%2520tegen%2520hooikoorts+CID_7ebcdbf654228137105870b1dc30c066&utm_source=Email%2520marketing%2520software&utm_term=Taal%2520als%2520voorspeller%2520van%2520dementie
https://www.news.uct.ac.za/article/-2022-05-27-uct-to-introduce-swahili-from-2023
https://lc.nl/friesland/RUG-op-zoek-naar-hoogleraar-Fries-27722202.html
https://www.villamedia.nl/artikel/volkskrant-stopt-met-jan-kuitenbrouwers-rubriek-wakkerlands


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

https://www.youtube.com/channel/UCbJgkRhA-d61PTVOE62Al9g
https://www.youtube.com/channel/UCbJgkRhA-d61PTVOE62Al9g
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/3a587696-6025-4e9f-8b59-957e84a2c13f/2022-05-29-esperanto-in-oorlogstijd
https://nos.nl/artikel/2430781-edwin-rutten-trots-op-joepie-de-poepie-in-dikke-van-dale
https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a40086294/15-dingen-nederlands-geen-woord-voor/


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

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
 
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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!

Meer informatie

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nl
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/dyE60Bj-9VOeWugWk3n33fbTkRUudDh09RGIOB-ESSE_kBz6oq6IPnxfxQug-clw/dvBhvqSizuCWtrc
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden

