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Woordpost: recette 
 

  

In De Groene Amsterdammer wordt vlogger en zangeres Famke Louise beschreven als iemand die 
het opneemt voor de wereld van praktisch geschoolde handwerkers en zzp’ers die hun opdrachten 
hebben zien wegvallen en hun recette hebben zien verdampen. Recette? Op de website van Onze 
Taal is meer te lezen over dat woord. 

  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Doornroosjedeal. (Taalbank) 

  >> Opblijfwraak. (Taaltelefoon) 

 >> Zonnehuid. (INT) 
  

 

 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 2020 
 

  

Er zijn zes boeken genomineerd voor de 

Taalboekenprijs 2020, uitgeschreven door 

Onze Taal, het Algemeen-Nederlands 

Verbond en Trouw. 

 

Op de website van Onze Taal worden de 

genomineerde boeken een voor een aan u 

voorgesteld, met een bespreking en een 

aanbeveling. Op 10 oktober wordt de 

winnaar bekendgemaakt. 

 

Vandaag de vijfde kandidaat: Smibanese 

woordenboek 2.0 van Soortkill, over het 

straattaaldialect van de Bijlmermeer in 

Amsterdam. Een bijnaam van die wijk is 

Bims, en dat wordt omgekeerd tot Smib – 
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vandaar Smibanese. “Een ongedwongen 

en eigengereid woordenboek van de 

straatttaal van de Bijlmer”, aldus de 

nominatiejury. 
  

 

 

Meer over Smibanese 

woordenboek 2.0 

  

 

 

 

 

Gratis gedichten 
 

  

Al meer dan twee decennia stuurt het project Laurens Jz. Coster iedere werkdag gratis een 

Nederlandstalig gedicht naar de mailbox van de abonnees. Volgende week, in de Week van het 

Nederlands, zijn dat vijf mooie en ontroerende, oude en nieuwe gedichten over taal. Meer 

informatie over Coster staat hier; u kunt u hier abonneren. 

 

Ook Onze Taal besteedt aandacht aan de Week van het Nederlands. Er komen vanaf dit weekend 

verschillende acties via onze sociale media: Facebook, Twitter en Instagram. Hou die kanalen in de 

gaten voor meer informatie. 
  

  
 

  

 Taaltoerisme 
 

  >> Brussel wil zichzelf als meertalige regio op de Europese kaart zetten. (Taalsector) 

 >> 9 oktober: taaltriatlon in 75 Vlaamse bibliotheken. (VVBAD) 

  

>> Vijf papegaaien in een Britse dierentuin worden buiten het gehoor van bezoekers gehouden 

omdat ze zo vloeken. (BBC) 
  

  

 

Schrijven over taal: zo doe je dat 

 

  

Altijd al willen schrijven over taal? De redactie van Onze Taal heeft er jarenlange ervaring mee. 

Tijdens het DRONGO Talenfestival geven Kees van der Zwan en Vibeke Roeper van Onze Taal hun 

beste tips.  

 

Deze workshop vindt (online!) plaats op zaterdag 3 oktober, van 

14.00 tot 14.45 uur. Hier leest u er meer over. 

 

Aanmelden kan via Drongotalenfestival.nl. De registratie is gratis 

en geeft ook toegang tot vele andere interessante sessies. 
  

 

 

Internationaal taalgemopper 
 

  >> Klagers over taalfouten hebben lang niet altijd gelijk. (The Guardian) 

  >> Gaat het Duits te gronde aan anglicismen en genderneutrale taal? Helemaal niet! (NNZ) 

 >> Ook in Rusland woedt de strijd tegen het Engelse leenwoord. (Russia Beyond) 

 >> Waarom staat er ‘Utrehct’ op Utrechtse putdeksels? (DUIC) 
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En verder 
 

  >> De nieuwe zeesluis van IJmuiden wordt niet naar Irma Sluis vernoemd. (Nu.nl) 

  >> Kinderen én leraren moeten weer plezier in lezen krijgen. (Trouw) 

  

>> De algemene voorwaarden van het programma iTunes van Apple zijn in het Nederlands vertaald 

met gratis software. (Tweakers) 

  

>> De hit ‘Mais je t’aime’ van Grand Corps Malade & Camille Lellouche is vertaald in Franse 

gebarentaal. (video – Langue Turquoise) 

  >> Kent u deze oude Franse spreekwoorden? (Le Figaro) 
  

 

  

 

Lid worden van Onze 
Taal: nu met boekje 

  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt 

u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op evenementen en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u nu lid wordt (€ 46,– *), krijgt u bovendien 

‘Waar komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een 

luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van 

alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt, 

cocktail en op je hurken. 

 

Meer informatie is te vinden in de 

webwinkel van Onze Taal. 

 

 

* prijs van een jaarabonnement voor Nederland, 

België, Suriname en Caribische gebiedsdelen 

 

 
Ja, ik word lid! 

   

  

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

Nieuw op onze website: wat is een 

paradox en wat is een oxymoron? 

https://onzetaal.nl/taaladvies/paradox/ 
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& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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