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Taaltip: beaujolaistje/beaujolaitje/beaujolaisje
Het verkleinwoord van beaujolais is beaujolaistje. In de uitspraak eindigt beaujolais op een
klinker. Daarom komt er in de verkleinvorm -tje achter en niet -je. Je hoort en zegt: ‘Ze drinken
graag een bo-zjo-lè-tje.’ De slot-s van beaujolais blijft staan, ook al wordt die niet uitgesproken.
Vergelijkbare woorden zijn tournedostje, chablistje, bavaroistje en bordeauxtje. Een rijtje Franse
woorden waarvoor hetzelfde geldt, staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Figuurlijke en letterlijke geurtaal
>> Stinkend je best doen. (Ewoud Sanders – INT)
>> Doe je stinkende best. (Nomeis)
>> Het Mauritshuis gaat letterlijk zijn stinkende best doen. (Voorburgs Dagblad en Mauritshuis)

Taalnieuws
>> ‘Nooit geen’ staat nu ook beschreven in de Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Onze Taal)
>> MOSKEN wint met ‘Leave Lieve’ het Friestalige songfestival LIET 2020+1. (RTV NOF)
>> Chimpansees kunnen geen taal leren, want grammatica en woordenschat vormen een
hinderpaal. (Kennislink)

Lid worden van Onze Taal:
nu € 7,50 korting!
Als lid van Onze Taal krijgt u tien keer per jaar
Onze Taal thuisgestuurd – hét tijdschrift voor
taalliefhebbers. Ook krijgt u korting op andere
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij
ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 19 april lid wordt, krijgt u € 7,50 korting
op de prijs van een jaarlidmaatschap. U betaalt dan
geen € 47,50 maar € 40,– (*).
Meer informatie is te vinden in de webwinkel van
Onze Taal.

(*) Prijs voor Nederland, België, Suriname, Aruba,
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten en SintEustatius. Overige landen: geen € 67,50 maar € 60,–.

Meer informatie

Lezen
>> Er is geen enkele overnamekandidaat voor de Boekenbeurs. (VRT)
>> Poëzie verrijkt het leven, maar is dat in de rechtbank ook zo? (Poëzie verrijkt)
>> De leesapp IMMER wint de derde editie van Renew the Book. (video – Renew The Book)
>> Op 7 april vindt het jaarlijkse congres ‘Lezen Centraal’ van Stichting Lezen online plaats. Het
thema luidt ‘Lees je nu lees je later’. (Stichting Lezen)

Engels
>> Het Engels en het Esperanto ambiëren allebei een wereldtaal te zijn, maar ze hebben daar wel
verschillende redenen voor. (The Believer)
>> Gebruik je het Engels als wetenschapstaal? Dan moet je complexe en technische zaken
nauwkeurig verwoorden. Dat is niet makkelijk als Engels niet je moedertaal is. (Nature)
>> De nieuwe identiteitskaarten van Frankrijk zijn tweetalig – Engels en Frans – en dat is voer voor
discussie. (20 minutes)

En verder
>> Het Vaticaan heeft twee nieuwe YouTube-kanalen, in Engelse en Italiaanse gebarentaal.
(Kerknet en Vatican News)
>> Het is hoog tijd dat de Bijbel ook in Nederlandse Gebarentaal wordt vertaald, maar het kan nog
wel even duren voor het zover is. (RTL Nieuws)
>> De Week van het Nederlands zoekt partners om de taal op stelten te zetten. (Taalunie)
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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:
altijd leuk en leerzaam!

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