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Taaltip: Cage’ / Cage’s / Cages nieuwe film
De nieuwe film van Nicolas Cage kun je omschrijven als Nicolas Cage’ nieuwe film. Na Cage komt
alleen een apostrof en geen s. Je spreekt de naam Cage zo’n beetje uit als ‘keedzj’, met een soort
sisklank aan het einde. Bij een sisklank komt er geen bezits-s na de apostrof. In Cage’ nieuwste film
volstaat de apostrof, net als bij combinaties als Kees’ mailtje en Alex’ bril.
Of dat ook geldt voor de filmrol van Carice, de vader van Bush en de moeder van Keith, is te lezen
op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Begin deze maand overleed Hitoshi Kodama, de samensteller van een Fries-Japans
woordenboek. (Leeuwarder Courant)
>> Bakkerij Davelaar in Alkmaar verandert de naam ‘jodenkoek’ in ‘odekoek’. (NOS en Ewoud
Sanders – INT)
>> Een beklaagde in de rechtbank van de Russische deelrepubliek Komi benadrukt dat er verschil is
tussen ‘Roesski’ en ‘Rossiski’. (RFERL)

Dat kan anders
>> Voedseletiketten zijn een zoekplaatje. Daar willen communicatiekundigen verandering in
brengen. (Universiteit Utrecht)
>> Het is moeilijk schaken als YouTube niets van de woorden ‘zwart’ en ‘wit’ wil weten. (De
Telegraaf)
>> Het automerk Jeep krijgt steeds meer commentaar op de benaming ‘Cherokee’. (Autofans)

Nonsenswoorden beoordelen
Marijke De Belder doet aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland) onderzoek naar Nederlandse
woordvorming. Ze heeft een vragenlijst opgesteld met daarin een leuke opdracht: u moet
nonsenswoorden beoordelen. Ze hoopt uit de antwoorden informatie te verzamelen over de
onderbewuste kennis die moedertaalsprekers hebben van patronen in Nederlandse woorden.

Naar het onderzoek

En verder
>> Test uw scherpzinnigheid met de erfwoordenquiz. (Onze Taal)
>> De lat is een geliefd instrument in het onderwijs. Ludo Permentier vraagt zich af: gaan we
eroverheen of eronderdoor? (INT)
>> Beoordeling van drie apps om vreemde talen te leren. (BNNVARA)
>> De coronapandemie heeft de Duitse taal flink verrijkt. (Duitsland Instituut)
>> Wat denken dertigers in Quebec over de situatie van het Frans in hun Canadese provincie?
(Radio Canada)

Advertentie

Taalboekenpakket
Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op
maat, maar stelt ook boeken samen: over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u de boeken Grammatica, Leestekens
en Spellingwijzer Onze Taal bestelt in de
webwinkel van Onze Taal, krijgt u de
uitgave Taal-top-100 er gratis bij!
Meer informatie in de webwinkel.
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Taalvraag?

‘Hij is pas net begonnen.’
Hoewel pas en net beide ‘sinds kort’

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

kunnen betekenen, is pas net niet
dubbelop. Pas kan namelijk ook ‘nog
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

maar’ betekenen, en om die betekenis
gaat het hier.
Meer lezen? Lees dan de nieuwe Onze
Taal! onzetaal.nl/februarimaart2021

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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