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Meer taaladvies

Huzarensalade
Hoe komt het dat het gerecht dat in veel
landen (en in Vlaanderen) ‘Russische
salade’ heet, in Nederland ‘huzarensalade’
wordt genoemd? En wat leren we daaruit
over de geschiedenis van Europa?
 
Etymologe Nicoline van der Sijs dook diep
in deze materie om uit te zoeken hoe het
zit.
 
Afbeelding: De Avondpost 21-9-1935 (via
Neerlandistiek)
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Taaltip: pizza margherita / pizza Margherita
De aanduiding pizza margherita is met kleine letters. Ook al verwees margherita ooit naar de naam
van een Italiaanse koningin, het gaat nu vooral om een soort pizza. Om dezelfde reden krijgen ook
pizza napoletana, pêche melba, champagne en (een) edammertje geen hoofdletters.

Aardrijkskundige bijvoeglijke naamwoorden krijgen wél een hoofdletter: Franse wijn, Edammer
kaas, Engelse drop, enz.

Meer uitleg en veel voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Een nieuwe rage in Amerika: uitwaaien. (Washington Post)

>> Volgens de Académie française is het gebruik van het Engels op de nieuwe Franse
identiteitskaart “een aanslag op de Grondwet”. (Europe1)

>> Het West-Vlaams (en niet het Nederlands) is erkend als minderheidstaal in Frankrijk.
(Doorbraak)

>> Honden kunnen verschil horen tussen (bijvoorbeeld) Hongaars en Spaans. (Scientias)
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Lees meer
 

Actie tot 31 januari

Lidmaatschap met
15% korting
Begin het jaar goed en sluit u aan bij de
grootste vereniging van taalliefhebbers in
het Nederlandse taalgebied. U ontvangt
dan het tijdschrift Onze Taal (op papier én
digitaal) en profiteert van speciale
ledenacties en korting op congressen en
taalboeken.
 
U kunt tot 31 januari een lidmaatschap
afsluiten met 15% korting. De korting
geldt ook voor een lidmaatschap van een
half jaar en voor cadeau-abonnementen.

Meer info

En verder
>> Podcasts waar je wat van opsteekt (bijvoorbeeld omdat ze je helpen een taal te leren). (Linda)

>> Een journaliste doet verslag van haar vrijwilligerswerk als docente Nederlands aan Afghaanse
vluchtelingen. (de Gelderlander)

>> Een student heeft een Nederlandstalige versie van Wordle gemaakt: Woordle. (RTL Nieuws)

>> De negen leukste coronawoorden. (FrankWatching)

>> Over de twintigste-eeuwse ‘moderniseringen’ van de Chinese taal. (The New Yorker)

>> Waarom wordt het Frans ‘de taal van Molière’ genoemd? (France Culture)
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Over Taalpost
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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