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Woordpost: parastataal 
 

  

In Suriname heeft procureur-generaal Roy Baidjnath Panday gezegd dat raden van commissarissen 

bij parastatale bedrijven hun toezichthoudende taken beter kunnen vervullen. Wat betekent 

parastataal? Daarover is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Aandacht-voor-elkaarperiode. (Instituut voor de Nederlandse taal) 

  >> Mondkapjesdraai. (Jack Hoeksema) 

 >> Reeks en serie. (Neerlandistiek) 
  

 

 Meer of minder Vlaamse acteurs op tv? 
 

  >> ‘Vlaamse acteurs gebruiken onsmakelijke termen en zijn nauwelijks te volgen.’ (EW) 

 >> Niemand spreekt in het echte leven perfect Nederlands. (De Standaard) 

  >> Videocursusje Vlaams voor beginners met Anna Drijver, Elise Schaap en Tom Waes. (Eén) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/parastataal/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/parastataal
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2670-aandacht-voor-elkaarperiode
http://www.let.rug.nl/hoeksema/wvdw-1.html
https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/reeks-serie/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/10/willen-we-meer-of-minder-belgen-op-de-nederlandse-tv-78035
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201006_95763936?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.een.be/undercover/vlaams-voor-beginners-met-anna-en-elise
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Proefnummer  
Onze Taal 
  

  

 

Kennismaken met het leukste tijdschrift 

over taal?  

 

Omdat het deze week de Week van het 

Nederlands is, kunt u – geheel 

vrijblijvend – een gratis proefnummer 

van Onze Taal aanvragen! 

 

Ga naar de website van Onze Taal, vul het 

formulier in en laat u verrassen!  
 

 

 

 Ja, natuurlijk wil ik dat! 
  

 

 

  

  

 Taalnieuws 
 

  >> Frits Spits krijgt een prijs vanwege zijn inzet voor Nederlandstalige muziek. (Nu.nl) 

  >> Is het Nederlands klaar voor het genderneutrale ‘Hen loopt’? (Trouw) 

 >> Smibanees woordenboek zet met Taalboekenprijs-nominatie Bijlmers dialect op de kaart. (HH 

Nieuws) 

  >> Afgelast: Drentse streektaalochtenden Taal an Taofel. (Dagblad van het Noorden) 

 >> Schotse universiteiten besparen steeds meer op aanbod vreemde talen. (Edinburgh News) 

  >> Waarom is het Engels de officiële taal in de luchtvaart? (Simple Flying) 

  

>> Korte lofrede over de relevantie van het Nederlands en de Nederlandse literatuur (video). 

(Instagram / RU Faculteit der Letteren) 
  

  

 

Taalopinies 
 

  >> ‘Met de zouteloze samen-taal van de overheid krijgen we corona er niet onder.’ (Adformatie) 

  >> ‘Voor ons dyslectici blijft taal een handicap.’ (Dagblad van het Noorden) 

 >> ‘Weg met woorden die een superioriteitsdenken in stand houden.’ (MO*) 
  

 

 

  

 

Sport en spel 
 

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/proefnummer-onze-taal
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/proefnummer-onze-taal
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/proefnummer-onze-taal
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/proefnummer-onze-taal
https://www.nu.nl/media/6082569/frits-spits-ontvangt-oeuvreprijs-voor-radiocarriere-van-ruim-veertig-jaar.html
https://www.trouw.nl/cultuur-media/is-het-nederlands-klaar-voor-het-genderneutrale-hen-loopt~b5fb2e1b/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274130/smibanees-woordenboek-zet-met-nominatie-het-bijlmerse-dialect-op-de-kaart
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274130/smibanees-woordenboek-zet-met-nominatie-het-bijlmerse-dialect-op-de-kaart
https://www.dvhn.nl/drenthe/Streektaalochtenden-Taal-an-Taofel-afgelast-tot-de-jaarwisseling.-Met-de-huidige-coronaregels-kunnen-ze-financieel-niet-uit-26083932.html
https://www.edinburghnews.scotsman.com/education/edinburgh-napier-third-university-scotland-cut-their-foreign-language-programme-2993516
https://simpleflying.com/english-aviation-language/
https://www.instagram.com/p/CGEs9gej5N4/
https://www.adformatie.nl/campagnes/met-zouteloze-samen-taal-krijgen-we-corona-er-niet-onder
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Dyslexie-is-een-handicap-maar-wel-overbrugbaar-26067189.html
https://www.mo.be/column/weg-met-woorden-die-een-superioriteitsdenken-stand-houden
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/proefnummer-onze-taal


  

>> In 1887 werden Engelse voetbaltermen voor het eerst in het Nederlands vertaald. 

(Sportgeschiedenis) 

  

>> Belgische voetbalbond publiceert zakwoordenboekje ‘Aftrap’ voor anderstalige voetballertjes. 

(Het Laatste Nieuws) 

  

>> Chatfilter van computerrollenspel Genshin Impact blokkeert ‘Hong Kong’ en ‘Putin’, maar ook 

‘words’. (Gamer) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalboeken van 

Onze Taal 

  

  

Behalve via taaladviezen en het tijdschrift 

verspreidt Onze Taal ook op andere 

manieren taalkennis en taalplezier – onder 

meer met boeken. 

 

Al jaren een bestseller: de Taalkalender, 

een scheurkalender met elke dag leuke en 

verrassende taalweetjes, samengesteld en 

geschreven door specialisten. Dé kalender 

voor taalliefhebbers! 

 

Nieuw: Waarom een zeemeermin geen 

zeemeerman heet – toegankelijk 

geschreven tekstjes over de ongewone 

herkomst van doodgewone woorden. Met 

vrolijke en fantasievolle illustraties. 

Terug van weggeweest en vernieuwd: 

(Meer dan) 5000 venijnige 

dicteewoorden. Hét naslagwerk om u 

voor te bereiden op het Groot Dictee. 

 

In onze webwinkel vindt u meer informatie 

over deze uitgaven. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

#taalkronkel 

 

“Japanse gemeenschap 

toont medeleven met 

https://sportgeschiedenis.nl/sporten/voetbal/in-1887-werden-de-engelse-voetbaltermen-voor-het-eerst-in-het-nederlands-vertaald/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-genesius-rode/witsel-en-co-promoten-zakwoordenboekjes-voor-anderstalige-voetballertjes~ab947738/
https://gamer.nl/artikelen/nieuws/chatfilter-van-genshin-impact-blokkeert-woorden-als-hong-kong-en-putin/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
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& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

duizend gevouwen kraanvogels” 

 

(Bron: Amstelveenz.nl) 

  

 

Onze Taal op Twitter: 

taalnieuws, taalweetjes 

én taalkronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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