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Taaltip: snik en snikheet / snik- en snikheet
‘Het blijft de hele week snik- en snikheet’ is juist.

Snikheet is een samenstelling en wordt daarom als één woord geschreven, net
als bijvoorbeeld bloedheet, ijskoud en peperduur. Wie het woord snikheet nog
wil versterken, kan spreken van snik- en snikheet. Het streepje is nodig omdat
op die plaats een woorddeel (heet) is weggelaten; eigenlijk staat er dus
snikheet en snikheet.
Vergelijkbaar met snik- en snikheet zijn bijvoorbeeld ijs- en ijskoud, door- en
doornat, kei- en keihard en in- en intriest. Combinaties als door en door
betrouwbaar en door en door corrupt worden echter los geschreven, omdat
doorbetrouwbaar en doorcorrupt geen bestaande woorden zijn. In zulke
gevallen is door en door een losse woordgroep, zoals die ook voorkomt in
bijvoorbeeld ‘Ik ken hem door en door.’
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Taalstrijd




In India worden meer dan 19.500 talen en dialecten gesproken, volgens
een recente volkstelling. (News18)
President Donald Trump (VS) meent dat het taalgebruik van zijn
tegenstanders soms ‘bedenkelijk’ is. (AOL)
Amerikaanse zender vergeet genant genoeg een tilde in een
Spaanstalige tweet over ‘het jaar van de vrouw’. (BPR)

Talen leren




Als kleuters een nieuwe taal leren, zijn ze zich dan al bewust van de
regels daarvan? Taalkundige Sybren Spit zocht het uit. (NPO Radio 1)
Hongkong slaat terug tegen een invasie van het Mandarijn. (OZY)
De manier om Australië meertaliger te maken: vroeg beginnen met
taalonderwijs. (The Conversation)

En verder
Vijf jaar geleden overleed de zanger Maarten van Roozendaal. Wat maakte zijn
teksten zo bijzonder? (Neerlandistiek)

Taalpost wordt vernieuwd
Taalpost krijgt binnenkort een nieuwe vormgeving en een nieuwe opzet. De
aanleiding is dat Onze Taal zijn gratis nieuwsbrieven Woordpost en Taalpost
samenvoegt. Veel lezers zijn overigens al op beide nieuwsbrieven
geabonneerd.
Als vanouds zal Taalpost twee keer per week actueel taalnieuws, taaltips en
taalweetjes brengen. Nieuw is de wekelijkse rubriek Woordpost, waarin een
lastig woord uit de actualiteit verklaard wordt.
Vanaf 11 juli vindt u de vernieuwde Taalpost in uw mailbox.

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-KatelijneWaver).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op
woensdag). *
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