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Taaltip: mix-er / mi-xer / mixer 
 

  

Als het woord mixer niet meer op de regel past, gaat het in zijn geheel naar de volgende 

regel. De afbreking mi-xer is niet goed, en mix-er ook niet. Voor en na een x die tussen 

klinkers staat, mag je namelijk niet afbreken. 

 

Hoe het werkt bij extra en sexappeal, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taaltechnologie 
 

  

>> Binnen twintig dagen is de ‘zelflerende’ Koreaanse conversatierobot Lee Luda weer 

offline gehaald vanwege de vele hatelijkheden die ze uitbraakte. (de Volkskrant) 

  

>> Een algoritme dat getraind is om menselijke taal te begrijpen, is opmerkelijk goed in 

het doorgronden van veranderingen in het DNA van virussen. (NPO Radio 1) 

 >> Maakt taaltechnologie een einde aan de wereldwijde hegemonie van het Engels? 

(CGTN) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/mi-xer-mix-er/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zelflerende-chatbot-binnen-drie-weken-het-zwijgen-opgelegd-na-problematisch-taalgebruik~b3561a10/
https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/28980-dit-slimme-algoritme-moet-zinnen-lezen-maar-ontdekt-mutaties-in-een-virus
https://newseu.cgtn.com/news/2020-12-26/Will-technology-end-the-English-language-s-global-domination--WfQn5ByAKI/index.html
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Videobelclichés 
 

  

In veel opzichten was 2020 misschien een 

jaar van stilstand, maar wat het in ieder 

geval heeft opgeleverd: nieuwe clichés. 

Bijvoorbeeld in verband met videobellen. 

 

Aaf Brandt Corstius zet ze in het nieuwe 

nummer van Onze Taal op een rijtje: van 

‘O, zijn de anderen er nog niet?’ via ‘Je 

staat op mute!’ tot en met ‘Kun je dit 

anders even op de mail zetten?’ 

 

De column is nu te lezen op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalpolitiek 
 

  

>> Er is steeds meer Frans verzet tegen het gebruik van het Engels als werktaal van de 

EU. (Het Parool) 

 >> Een Italiaans pleidooi om bij de investeringen om het land er weer bovenop te helpen, 

ook aan de landstaal te denken. (Corriere della Sera) 

 >> Wie als arts in Limburg komt wonen, moet zich verdiepen in de Limburgse taal. 

(Medisch Contact) 
  

 

 Columns 
 

  >> Ewoud Sanders over de avondklok. (INT) 

 >> Ook Ludo Permentier schrijft voortaan columns voor het Instituut voor de Nederlandse 

Taal. Zijn eerste gaat over aardappelen. (INT) 

  

>> Een columniste van de Volkskrant laat onbedoeld zien hoe je niet over taal moet 

denken en schrijven. (Neerlandistiek) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Hoe taalkundig preuts bent u? (De Taalacademie) 

  >> Presentator Frits Spits vindt De Taalstaat zijn beste programma. (NRC) 

  >> Hoeveel kost het leren van een nieuwe taal? (De Standaard) 

  >> 90% van de auteurs op Wikipedia is man. En dat merk je aan het taalgebruik. (SWR2) 

  

>> De mysterieuze taal Isu, die gebruikt wordt in het computerspel Assassin’s Creed, is 

door fanatieke fans vertaald. (IGN) 
  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/aaf-brandt-corstius-over-videobelcliches-zien-jullie-mij
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/aaf-brandt-corstius-over-videobelcliches-zien-jullie-mij
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/aaf-brandt-corstius-over-videobelcliches-zien-jullie-mij
https://www.parool.nl/wereld/fransen-tegen-steenkolenengels-als-werktaal-in-de-eu~b8b6dd6b5/
https://www.corriere.it/opinioni/21_gennaio_14/investire-sull-italiano-rilanciare-paese-1794ad74-568f-11eb-a149-06fa3816b199.shtml
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ram-indruk-maken-in-een-limburgse-spreekkamer.htm
https://ivdnt.org/woordhoek/de-avondklok-als-publiek-horloge/
https://ivdnt.org/woorden-weten-alles/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/taalbeschouwing-hoe-het-dus-niet-moet/
https://www.deblogacademie.nl/taalkundige-preutsheid/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/15/ik-wil-me-niet-wentelen-in-nostalgie-a4027727
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97994034?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=C474D0F66702699D4BB8FB738322BD3CFDB4EC008EA399E6306758B661390F2429B30F7CF68A77C79EAC7B9015EAF257A401364298B8820762BF0779BE26A847
https://www.swr.de/swr2/wissen/20-jahre-wikipedia-gendergerechte-sprache-noch-ausbaufaehig-100.html
https://nl.ign.com/assassins-creed-2020-playstation-5/128093/news/assassins-creed-mysterieuze-isu-taal-vertaald-door-fans


 

 

  

 

Advertentie 

Bargoens: vijf eeuwen 

geheimtaal 
  

  

Bargoens was ooit de geheimtaal van zwervers 

en marskramers, maar later ook (en vooral) 

van dieven en andere criminelen. Veel 

Bargoense woorden vind je ook in de 

dagelijkse taal, zoals mafkees, mokkel en 

noppes.  

 

Het driedelige naslagwerk Bargoens van Paul 

Van Hauwermeiren beschrijft zo’n tienduizend 

Bargoense woorden uit vijf eeuwen aan 

Nederlandse en Vlaamse bronnen.  

 

Waarschijnlijk het definitieve boek over deze 

taal van de zelfkant, die hiermee uitvoerig is 

gedocumenteerd en vastgelegd.  

 

1308 pagina’s, € 100,–.  

 

In Nederland alleen te bestellen bij Onze Taal. 
  

 

 Naar de webwinkel van Onze Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

praat mee! 

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/bargoens
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://www.instagram.com/p/CJvOudzqC9z/
https://www.instagram.com/p/CJvOudzqC9z/
https://onzetaalwebwinkel.nl/bargoens
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
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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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