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Taaltip: foyertje / foyeetje
Een kleine foyer is een foyertje. Het achtervoegsel -tje komt direct achter het Franse woord.
Dit geldt ook voor bijvoorbeeld dinertje en souvenirtje.
Hoe de verkleinwoorden van cahier, coupé en soufflé eruitzien, is te vinden op de website van Onze
Taal.

Meer taaladvies

Afwas
>> Is er een verschil tussen vaat en afwas? (Neerlandistiek)
>> Vaat in het apparaat, afwas met de hand. (Neerlandistiek)
>> Vaatafwas. (Ludo Permentier)

Terminologie en
vaktaal
In de nieuwe aflevering van de podcast
Over taal gesproken van Onze Taal en het
INT komt Frieda Steurs aan het woord,
directeur van het Instituut voor de
Nederlandse Taal én hoogleraar
terminologieleer en vertaaltechnologie aan
de KU Leuven.
Een gesprek over de taal van artsen en
juristen, over coronawoorden, over de
vaktermen van onderwijs en auto-industrie
– en over het almaar toenemende belang
van terminologie voor de internationale
samenleving en samenwerking.

Naar de podcast

Wetenschap
>> Met woorden en gebaren wordt ieder probleem in een gesprek opgelost. Hoe doen mensen dat
zo moeiteloos? (Nemo Kennislink)
>> Een Tilburgse universitair docent had een aandeel in vier van de nieuwe emoji’s. (Brabants
Dagblad)
>> Bestaan freudiaanse versprekingen echt? (Spektrum)

Talenrijkdom
>> Dankzij de immens populaire Netflix-serie Squid Game trekt de Duolingo-cursus Koreaans
ineens veel meer leerlingen. (NU)
>> Koerdische intellectuelen roepen hun taalgenoten op hun taal terug te eisen. (Koerdisch Nieuws)
>> Een Spaanse hoogleraar maakt virale video’s in de internationale taal Interlingua. (Daily Dot)

En verder
>> Cringe is het Duitse jeugdwoord van het jaar. (Duitsland-Instituut)
>> Is het sjiek-de-friemel of sjiek-de-friebel? (Neerlandistiek)
>> De opvallendste naam van Nederland: Sonne Straal. (NOS)

Advertentie

Lidmaatschap met
€ 7,50 korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:
10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken
U kunt tot en met 14 november een
lidmaatschap afsluiten met € 7,50
korting. U betaalt dan maar € 40,- voor
een lidmaatschap van een jaar.

Lid worden

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taaltip
‘Uit huis plaatsen/geplaatst’ schrijf je
met spaties, ‘uithuisplaatsing’ is één

&

woord.

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

Op onze website vind je hier uitleg over,
en nog een aantal vergelijkbare

+

gevallen.

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Twitter
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).
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