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• De lijst met volgens sommige
mensen ‘verboden woorden’ groeit en
groeit. De Telegraaf

• ‘Stop met de term verzetsheld.’ NPO
Radio 1

• Apenpokken moet volgens de
Wereldgezondheidsraad voortaan
mpox heten. RTL Nieuws

Online lezen | Afmelden

1 dec 2022
aflevering 2429

Woordenschat

subversief
Een subversieve kok met een schuilnaam heeft een kookboek over frituren
geschreven. Is subversief creatief, alternatief, primitief of toch heel iets anders? 
Lees er meer over op de website van Onze Taal. 

Lees meer

Woorden

Verboden woorden

Taalnieuws
• De Nederlandse Tweede Kamer wil de universitaire studie Fries wettelijk

verankeren. Leeuwarder Courant
• Voor het eerst opent een centrum voor de Macedonische taal zijn deuren in

Griekenland. Balkan Insight
• De officiële voetbal van het WK heeft in plaats van het Russisch een tekstje in het

Esperanto. Esperanto Nederland

En verder
• Wat vindt u het mooiste Italiaanse dialect? Dolcevia
• Spelletje: benoem de taal. Name that language
• Heb je nog oude Onze Taal-jaargangen waar je vanaf wilt? Daar maak je iemand

heel blij mee. Laat het weten per mail. 

https://neerlandistiek.nl/2022/11/deze-blog-lezen-bij/
https://www.taalbank.nl/2022/11/29/lokettensamenleving/
https://www.stegfunk.de/das-ding-mit-der-sprache-niksen/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/660602310/zwarte-lijst-met-verboden-termen-van-activisten-groeit-en-groeit
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/d1f79e00-bd38-4f95-98fa-a9ef1934b884/stop-met-de-term-verzetsheld-ze-zijn-niet-onfeilbaar
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5349834/apenpokken-rascistisch-mpox-who-naamsverandering-uitbraak
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/subversief
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/subversief
https://lc.nl/friesland/Kamer-wil-studie-Fries-wettelijk-verankeren-28082197.html
https://balkaninsight.com/2022/11/30/macedonian-language-center-operates-in-greece/
https://esperanto-nederland.nl/temp/FUTBALO.pdf
https://www.dolcevia.com/nl/italie-magazine/lifestyle/4477-italiaanse-dialecten
https://namethatlanguage.org/ntl
mailto:anne@onzetaal.nl?subject=Oude%20jaargangen%20weggeven


Waarom een zeemeermin geen
zeemeerman heet is een vrolijk
geïllustreerd kinderboek van Onze Taal,
waarin bijzondere verhalen over de
herkomst van vijftig doodgewone
woorden (zoals zeemeermin, drop,
bikini en pyjama) aan bod komen. 
Reguliere prijs: € 17,50
Ledenprijs: € 15,00

De Taalkalender van Onze Taal is een
geschikt cadeau voor elke
taalliefhebber! In deze scheurkalender
heeft elke dag van de week een eigen
thema: dialecten, taalrecords,
taaladvies, noord & zuid, taalpuzzels,
jaarwoorden en taalkronkels.
Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49

Naar de webwinkel

Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

Decembercadeautjes

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2023
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2023-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

