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Taaltip: cadeaux/cadeaus/cadeau’s
De juiste meervoudsvorm van cadeau is cadeaus.

Cadeaus wordt zonder apostrof geschreven. Bij woorden die eindigen op twee
of meer klinkertekens binnen één lettergreep, komt in het meervoud de s eraan
vast: bureaus, etuis, televisies. Omdat de woorden niet verkeerd kunnen
worden uitgesproken, is de apostrof niet nodig. Ook in het verkleinwoord staat
geen apostrof: cadeautje.
De Franse meervoudsvorm cadeaux is vroeger ook wel gangbaar geweest, maar
die spelling is in het huidige Nederlands niet juist.
Naast cadeau is het vernederlandste kado al heel lang gangbaar. Die spelling is
officieel nog steeds niet juist, maar in informele teksten is kado een goed
alternatief voor cadeau. Het meervoud is dan kado’s en de verkleinvorm

kadootje.

Meer taaladvies

Meertaligheid



Nederland is een hoogleraar Nederlandse Gebarentaal rijker: Onno
Crasborn van de Radboud Universiteit Nijmegen. (Radboud Universiteit)



De toestand van het Gentse dialect is rampzalig. (HLN)



Duitse taalwetenschapper: geef talen uitspreekbare namen! (Martin
Haspelmath)



Nederlands, Engels of nog meer talen aan de universiteit? (Advalvas)



President Macron wil Frans de nieuwe wereldtaal maken. Vraiment? (The
Guardian)

Taaltechnologie


Een revolutionaire manier om een nieuwe taal te leren: met een
‘geheugenpaleis’. (Roger Abrahams)



Zes fijne podcasts voor taalgenieters. (Milfje)



Een sprekende robot loopt stage in Aalter. (HLN)

En verder


Groningse taalkundige maakt een stripverhaal over zijn onderzoek.
(Neerlandistiek)



Internationale Vereniging voor Neerlandistiek: investeer in het
Nederlands in het buitenland. (IVN)



Is het nou Dorpstraat of Dorpsstraat? (Over straatnamen met name)



Het nieuwe nummer van Onze Taal: royaal afscheidsinterview met Peter
Smulders, 34 jaar lang de stuwende kracht achter het Genootschap Onze
Taal, bekende taalgebruikers over het taaljaar 2017, terugblik op het

publiekscongres ‘Met andere woorden’ en meer. (Onze Taal)

Woord van het jaar 2017
Wat is het ‘Woord van het jaar’ van 2017? Welk woord typeert 2017 het best?
U kunt meedoen aan deze verkiezing door op onderstaande link te klikken.
De uitslag wordt bekendgemaakt op 30 december, tijdens de uitzending van De

avond van taal op NPO 2, om 20.25 uur.
Deze top-10 is tot stand gekomen met hulp van lezers en volgers van Onze
Taal.

Top-10 ‘Woord van het jaar’

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