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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)

2021

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)

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.
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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