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Woordpost: doorwrocht 
 

  

De problemen in de jeugdzorg laten volgens Ido Weijers zien dat een doorwrocht kwaliteitskader 

niet zo gek zou zijn. Wat is wrocht eigenlijk? En doorwrocht? Op onze website leggen we dat uit. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Wetenschap 
 

  

>> Ruim zes miljoen Duitsers hebben problemen met lezen en schrijven, blijkt uit recent 

onderzoek. (Süddeutsche) 

  

>> Mannelijke studenten vinden talen leren iets voor vrouwen. Maar wat betekent dat? 

(Neerlandistiek) 

 >> De Chinese oertaal verspreidde zich met het verbouwen van gierst. (NRC) 
  

 

 

Afrikaans in Amsterdam 
 

  

De Duitse historicus Henning Radke werkt in Amsterdam. Daar ontdekte hij onlangs iets bijzonders: 

een Zuid-Afrikaanse vriend kon in een winkel moeiteloos met het Nederlandse personeel spreken. 

Ieder in zijn eigen taal! 

 

In een blog voor de afdeling Nederlands van de Vrije Universiteit in Berlijn schrijft hij erover (in het 

Duits). 
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Beladen termen in 

musea  

 

  

Morgen gaat in het Scheepvaartmuseum 

in Amsterdam de tentoonstelling 

‘Republiek aan zee’ van start, waarin te 

zien is hoe Nederland als maritieme natie 

is gevormd. 

 

In het meinummer van Onze Taal vertelt 

Vera Carasso, directeur museale zaken, 

onder andere waarom het museum heeft 

besloten de term ‘slaaf’ te vervangen door 

‘slaafgemaakte’ en ‘blank’ door ‘wit’. 

 

Het hele artikel over beladen termen in 

musea kunt u nu gratis lezen op de 

website van Onze Taal. 

 

 

 

Filmtaal 
 

  

>> Wereldwijd leren ruim een miljoen mensen Valyrisch, een fictieve taal uit de tv-serie Game of 

Thrones. (CNN) 

 

>> Onder andere vanwege de klikklanken werd het Xhosa een populaire taal in films; daardoor 

werd het een van de bekendste talen van Afrika. (RFI) 
  

  

 

En verder 
 

  

>>  Nieuwe woorden in het Franse woordenboek Petit Larousse: 

 smicardisation: groei van salarissen op minimumloonniveau; 

 ubériser: ‘uberiseren’: het aanbieden van diensten door niet-professionals à la vervoerdienst 

Uber; 

 inclusif: inclusief (van samenlevingen); 

 divulgâcher: verklappen, ‘spoilen’. 

(Le Figaro) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

#taaltip 

Ajaxfans / Ajax-fans, Tottenhamspeler / 

Tottenham-speler: combinaties van een 

naam en een zelfstandig naamwoord 

http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/kunnen-inheems-en-slaaf-nog-op-tekstbordjes
http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/kunnen-inheems-en-slaaf-nog-op-tekstbordjes
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/kunnen-inheems-en-slaaf-nog-op-tekstbordjes
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/kunnen-inheems-en-slaaf-nog-op-tekstbordjes
https://edition.cnn.com/style/article/game-of-thrones-languages-david-j-peterson/index.html
http://www.rfi.fr/emission/20190508-le-xhosa-une-langue-popularisee-le-cinema
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/smicardisation-uberiser-inclusif-divulgacher-les-nouveaux-mots-du-petit-larousse-20190507
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/kunnen-inheems-en-slaaf-nog-op-tekstbordjes


 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

zijn één woord. Een streepje invoegen 

mag voor de leesbaarheid. Meer uitleg 

en voorbeelden: onzetaal.nl/ajaxfan.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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