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Taaltip: chic / chique
Of je chic of chique schrijft, hangt af van de uitspraak. Chique is goed als je ‘sjieke’ zegt of hoort:
een chique jurk. Als de uitspraak ‘sjiek’ is, schrijf je chic: een chic jasje.

Hoe je ‘sjieker’ en ‘sjiekst’ dan netjes opschrijft, is te lezen op de website van Onze Taal. 

Agenda
>> 28 oktober: Taalfeest Amersfoort. (De stad Amersfoort)

>> 30 oktober: laureatenmiddag Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, met onder andere een
prijs voor een groot werk over het Bargoens. (MdNL)

>> 6 november: vierde Groot Dictee der Nederlandse Taal bij De Taalstaat. (KRO-NCRV)

>> 9 november: discussie over de zin en onzin van iconen in overheidscommunicatie. (Taalunie)

>> 18 november: symposium over erkende talen in Nederland. (Symposium Erkende Talen)

Beeldende woorden
Kopkaas, vreetschuur, zweefteef … taalkundige Wouter van Wingerden is gefascineerd door zulke
beeldende, maar niet erg subtiele woorden. Op zijn eigen website verzamelde hij er 75; sommige
zijn nog wel wat grover dan deze voorbeelden.

 

Nicoline van der Sijs
>> Afgelopen vrijdag nam Nicoline van der Sijs afscheid van de Radboud Universiteit. Een
afscheidsgroet van een collega. (Neerlandistiek)

>> En enkele collega’s maakten een filmpje. (video – YouTube)

>> Interview: ‘De taalfout van nu is de taal van de toekomst’. (Voxweb)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://doetietsmettaal.nl/2021/10/koopgoot-klapvee-kuttenlikkertje-top-75-van-beeldende-woorden/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/chic-chique
https://www.destadamersfoort.nl/deeljenieuws/nieuws/759504/taalfeest-amersfoort-met-ronald-snijders-gaston-dorren-en-ingmar-heytze
https://www.mdnl.nl/?p=11140
https://kro-ncrv.nl/persberichten/vierde-groot-dictee-der-nederlandse-taal-op-6-november-bij-kro-ncrvs-de-taalstaat
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https://www.voxweb.nl/nieuws/de-taalfout-van-nu-is-de-taal-van-de-toekomst
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Oude taal in films
Wat doe je met de taal als je een stuk van
Vondel opvoert? Of in een tv-serie
middeleeuwse gebeurtenissen naspeelt?
Spreken de karakters de taal van toen, of
die van nu?

In het nieuwe nummer van Onze Taal gaat
Jorien Marcus in op die vragen. Haar artikel
staat nu ook gratis online.

Naar het artikel

 Oproep: welke
taalverschijnselen
ontdekte u pas op
late(re) leeftijd?
In het oktobernummer van Onze Taal gaat
het onder meer over de uitdrukking
‘vandaag jaar oud’, die op sociale media
gebruikt wordt voor ontdekkingen die je
pas erg laat in je leven doet. Welke
ontdekkingen op taalgebied deed u
zelf pas heel laat in uw leven?

Laat het ons weten door te mailen naar
saskia@onzetaal.nl.

Reageren

 

Gender
>> De uitspraak ‘Ladies and gentlemen’ verdwijnt bij British Airways. (Up in the Sky)

>> De term cisgender werd in Nederlandse media in 2020 twee keer zo vaak gebruikt als in het
jaar ervoor. (Transgender Netwerk Nederland)

>> Voorzitter van de Duitse spellingraad: genderneutrale taal splijt de samenleving. (Der Spiegel)

 

En verder
>> Er wordt steeds meer bekend over de genetische oorzaken van taalstoornissen. (Medical Facts)

>> Wat is het plezantste Vlaamse woord? (video – Taalverhalen)

>> Drie uur praten over taal. (de lage landen)

>> Het Taalvragenvuur van afgelopen donderdag was een succes. Het is terug te kijken via het
YouTube-kanaal van het Instituut voor de Nederlandse Taal. (video – YouTube / INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/leuk-oude-taal-maar-niet-te-lang
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/leuk-oude-taal-maar-niet-te-lang
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/leuk-oude-taal-maar-niet-te-lang
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=Reactie%20op%20oproep%20%27Vandaag%20jaar%20oud%27
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=reactie%20op%20oproep%20%27vandaag%20jaar%20oud%27
https://www.upinthesky.nl/2021/10/11/uitspraak-ladies-and-gentlemen-verdwijnt-bij-british-airways/
https://www.transgendernetwerk.nl/publicaties/mediamonitor-2020/?fbclid=IwAR2BPqzy-PlUXVN6LxEfduhIACoOVCBk4v9ymGvoQJ48e3CsIo0Bai2pjvo
https://www.spiegel.de/kultur/gender-debatte-nicht-alle-sind-in-der-lage-einen-genderstern-korrekt-zu-lesen-a-ef375152-03fb-46c1-9434-bf679c096521
https://www.medicalfacts.nl/2021/10/11/vaker-genetisch-testen-bij-kinderen-met-een-taalachterstand/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=afE2Ht9mhu0&feature=youtu.be
https://de-lage-landen.com/article/taalgesprek
https://www.youtube.com/watch?v=VZG8BW4jeiw&t=11s
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Advertentie

Aanbieding:
taalboekenpakket
Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk. 

Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 én het boekje
Tekstvorm geregeld cadeau!

Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor

taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

 

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
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://instagram.com/onze_taal
https://twitter.com/onzetaal
https://instagram.com/onze_taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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