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Woordpost: averij 
 

  

Door de coronacrisis hebben ook mediabedrijven averij opgelopen, aldus de directeur van RTL 
Nederland. Wat averij zoal kan betekenen en waar het woord vandaan komt, is te lezen op de 
website van Onze Taal. 

  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> Pijnlijk: een tikfout in een Amsterdamse campagne tegen racisme. (Nu.nl) 

 >> Mondkapjes maken communicatie lastiger voor doven. (The Guardian) 

  

>> Na zestien jaar hegemonie is Emma nu toch van de troon gestoten als populairste 
meisjesbabynaam van Vlaanderen. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> Elke maandag in augustus: een webinar over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. 
(Doof.nl) 

  

  
 

  

  
 

 

Onderzoek naar 

dialecten 
 

  

De Heinrich Heine-Universiteit in 
Düsseldorf is een groot onderzoek 
begonnen naar de structuur van een 
aantal West-Germaanse talen. Ook de 
streektalen en dialecten van Nederland en 
Vlaanderen horen daarbij. 
 
Sprekers van alle variëteiten van het 
Nederlands kunnen nu meedoen aan deze 
enquête. 
 
 
(Afbeelding: gemaakt door Peter Kleiweg, John 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/averij/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/averij/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/averij
https://www.nu.nl/282000/video/taalfout-in-antiracismecampagne-dit-is-wel-pijnlijk.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/19/face-masks-and-communication-difficulties-for-deaf-people
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/emma-na-16-jaar-van-de-troon-gestoten-als-populairste-meisjesnaam-in-vlaanderen~a7b174fa/
https://www.doof.nl/agenda/17431/
https://www.soscisurvey.de/dialectvertalingen/
https://www.soscisurvey.de/dialectvertalingen/
https://onzetaal.nl/


 

Nerbonne en Martijn Wieling – via Taalcanon.nl. De 

kaart is ter illustratie en staat los van het onderzoek.) 
  

 

 Naar de enquête 

  

 

 

 

 

Taalbeleid 
 

  

>> “Nederlandse politici kennen het belang en de rijkdom van hun eigen taal en literatuur niet.” 

(NRC) 

  >> De eigenheid van de Surinaamse vorm van het Nederlands wordt te vaak genegeerd. (Joop) 

 >> De toekomst van het Catalaans is uiterst onzeker. (Spaanstalig artikel - Público) 
  

 

 

 

 

Nieuw woord voor 
een belangrijke 

persoonlijke band 

  

  

Hoe noem je de band die ontstaat tussen 
twee onbekenden, doordat zij zich om 
elkaar bekommeren en naar elkaar 
omkijken? 
Als je onverwacht op straat of in de 
supermarkt een praatje maakt met 
iemand die daar behoefte aan lijkt te 
hebben? 
Of als iemand jou de helpende hand 
biedt?  
 
Onze Taal en het Oranje Fonds 
organiseren een wedstrijd: bedenk de 
beste benaming voor deze bijzondere 
band. 
 
Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen.  

  

 

 Doe mee 

  

 

 

  

  

 

Leraar Nederlands Online 
 

  

Het weblog Leraar Nederlands Online is een weblog van en voor leraren Nederlands: een weblog 

waar zij hun ervaringen in en buiten de klas met elkaar delen. Het weblog is een afgeleide van de 

populaire Facebookgroep Leraar Nederlands, maar terwijl die groep alleen toegankelijk is voor 

leden, kan het weblog worden gelezen door iedereen met internet. 
  

 

 Naar het weblog 
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 Racisme en taal 
 

  

>> Het woord neger verdwijnt vermoedelijk uit het Liedboek van de protestantse kerken in 

Nederland. (Trouw)  

 >> In Engeland is de grafsteen van een oorlogshond weggehaald vanwege de naam van die hond: 

het ‘n-woord’. (Dogzine) 

  >> “Met het te snel afschieten van woorden is het racismedebat niet geholpen.” (Trouw) 

  >> Zit racisme ingebakken in de alledaagse taal? (NEMO Kennislink) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Volg je als vertaler tussen Nederlands en Duits de normen van je bron- of van je doeltaal? (VRT 

Taal) 

  >> Waarom Nederlandse series soms zo slecht te verstaan zijn. (Superguide) 

  >> De sterke werkwoorden staan in het Nederlands al eeuwen onder druk. (Nu.nl) 

  >> Deze week op Twitter: Nederlanders spelen met Afrikaanse woorden. (The Best Social Media) 

 >> Bereid u voor op het Groot Dictee met de dicteequizzen van Onze Taal. Deze week: los, aan 

elkaar of met een streepje? (Onze Taal) 

 >> Schilderijen kregen tot de achttiende eeuw vaak geen naam. Hoe geven we ze er nu alsnog 

een? (de Volkskrant) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

   Deze maand in Onze Taal: thuistaal en kindertaal 
   (en natuurlijk nog veel meer moois): 
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Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk en leerzaam!  

 

 

 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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