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Woordpost: contrabande
In het boek De onzedelijke jaren 30 schrijft Bert Sliggers over erotische en pornografische
contrabande. Contrabande? Over dat woord is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Nieuwe woorden
>> Pandemiepuppy. (Taalbank)
>> Coronabarometer. (Taaltelefoon)
>> Funderingslabel. (Instituut voor de Nederlandse taal)

Andere woorden
>> Zeg nooit meer ‘personeel’. (Customer Talk)
>> Hallo is een woord dat we nog niet zo lang gebruiken. (Quest)
>> De subtiele verschillen tussen ‘uiteenzetting’, ‘beschouwing’ en ‘betoog’. (Neerlandistiek)
>> De Canadese plaats Asbestos is aan een nieuwe naam toe. (De Standaard)
>> Speel met woordassociaties en draag bij aan een wetenschappelijke studie. (Small world of
words)

Blik winnaars
>> De website Steffie gebruikt klare taal en wint de Gouden Rookmelder. (Steffie)

>> Anna Enquist stuurt een brief naar Jacques Westerhoven en Irina Michajlova, winnaars van de
Martinus Nijhoff Vertaalprijs. (video – Prins Bernhard Cultuurfonds)
>> Schuilt er een dicteewinnaar in u? Bereid u voor op het Groot Dictee met het tweede online
testje. (Onze Taal)

Advertentie

Extra goed oefenen
voor het Groot
Dictee!
Wilt u extra goed voorbereid zijn op het
Groot Dictee, dat 7 november wordt
uitgezonden op NPO Radio 1? Het
gloednieuwe boek Meer dan 5000
venijnige dicteewoorden van Onze Taal zal
u behoeden voor veel fouten en u
voorbereiden op al die gemene instinkers.
In het boek geven de taaladviseurs van
Onze Taal uitleg bij de spellingregels en
toelichting bij typische dicteewoorden.
Ook geven ze tips voor het organiseren
van uw eigen (online) familie- of
bedrijfsdictee. Een leuk idee voor de
donkere wintermaanden!
U kunt het boek nu bestellen in de
webwinkel van Onze Taal.

Koop het boek!

Streepje muziek
>> Een YouTube-kanaal voor liefhebbers van muziek in Limburgs dialect. (Lekker Plaetje)
>> Onverstaanbare slaapliedjes zijn ook slaapverwekkend. (KIJK)
>> Google lanceert een app die (soms) liedjes herkent wanneer je ze neuriet. (Het Nieuwsblad)
>> ‘Het stoort me dat mijn stem nog verwarring zaait.’ In het themanummer van Onze Taal over
gender en taal staat een interview met Sam Bettens (K’s Choice en Rex Rebel) dat u nu gratis
online kunt lezen. (Onze Taal)

?

Taalvraag?

Op onze website gaan we (al sinds
2011) in op het verschil tussen de

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#uitdrukkingen ‘Als het misgaat, krijgt
Henk het op zijn bord’ en ‘Als het

&

Onze Taal-webwinkel
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misgaat, krijgt Henk het op zijn brood.’
Iedere associatie met bestaande
personen is toeval.
https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-opje-bord-brood-krijgen/
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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