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Taaltip

het zei / zij zo
Je schrijft zij (en niet zei) in onder meer ‘het zij zo’, ‘hoe het ook zij’ en ‘wat dies meer
zij’.
Het gaat om het werkwoord zijn, niet om zeggen. Wat zij dan voor vorm is, is te lezen
op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•
•
•

•

Virtuoos gedrumd: chimpansees gebruiken bomen om hun ‘handtekeningen’ en
boodschappen door de jungle te sturen. VRT
De vorige week al gemelde Friese zinnen, liedjes en verhalen van een eeuw
geleden zijn nu ook te beluisteren. NOS en NPO Radio 1
De Britse koningin Elizabeth overleed in het Schotse plaatsje Balmoral. Ze verbleef
daar zo vaak dat ze een aardig mondje Dorisch, het lokale dialect, kon praten. The
Conversation
Gisteren gepubliceerd: advies over goedkeuring van het Europees Handvest inzake
regionale talen en minderheidstalen voor het Caribische deel van Nederland. Raad
van State

Het nieuwe nummer van Onze Taal
Deze week rolt de ‘brandnieuwe’ Onze
Taal van de persen. Over de bonte
wereld van hedendaagse anglicismen.
Over het Vlaams-Nederlandse
schrijversechtpaar Lize Spit en Rob van
Essen en hun ideeën over literatuur, stijl
en hun relatie tot taal. Over zoektochten
naar docenten Nederlands,
‘buitenlandse’ plaatsnamen in de Lage
Landen en gepersonaliseerde
nummerplaten in België. En over nog
veel meer taal.

Het artikel over anglicismen is ook te
lezen op de website van Onze Taal. Je
vindt het hier.

Lees meer over dit nummer

En verder
•
•
•

•

•

Eerste Lemster Wurdboek. Leeuwarder Courant
Minicursus Nederlandse taal voor buitenlandse studenten. Hanzemag
Rihonor de Castilla (Spanje) en Río de Onor (Portugal) vormen één dorp. De
inwoners spreken niet alleen twee talen, maar leven ook in twee tijdzones. Spanje
Vandaag
‘Namenspecial’ op 17 september, over de betekenis van namen en wat ze zeggen
over taal, identiteit en familiegeschiedenis – met gesprekken, lezingen, workshops
en performances. Tropenmuseum
Nieuwe open onlinecursus ‘Inleiding tot de vergelijkende Indo-Europese taalkunde’.
Coursera

Taalkalender 2023 cadeau bij een
lidmaatschap
Wanneer zet je een komma voor dat?
Wat is de langste plaatsnaam ter
wereld? Wat eet je liever: kruttels of
uuzekes? En hoeveel woorden kun je
maken met de letters van kalender? Je
vindt het antwoord op deze (en nog
veel meer) vragen in de nieuwe
Taalkalender.
Als je vóór 1 november 2022 een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, ontvang je niet alleen een jaar
lang het leukste tijdschrift over taal,
maar ook de Taalkalender. Als student
betaal je slechts € 23,75 per jaar!

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!

Meer informatie

Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
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