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Woordenschat

putsch
Een extreemrechtse groepering plande onder leiding van een Duitse
vastgoedhandelaar annex prins een putsch. Dat klinkt serieuzer dan iemand een poets
bakken ... Over de putsch is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• De Wablieft-prijs voor duidelijke taal gaat naar de vereniging Kei-Jong uit Deurne

(Antwerpen). GVA
• Rockgroep Guns N’ Roses begint een rechtszaak tegen een winkel die dezelfde

naam draagt en zowel vuurwapens als rozen verkoopt. De Standaard
• Zachte klanken zouden minder gebruikt worden om te schelden of te vloeken. NOS,

KIJK en De Morgen 
• De spellingvaardigheid van Franse leerlingen is er de afgelopen 35 jaar aanzienlijk

op achteruitgegaan. TF1

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/romo/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/romo/
https://www.tubantia.nl/tubbergen/fleringen-heeft-een-dorpsondersteuner-maar-wat-moet-zij-eigenlijk-doen~ae1853cb/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20221206_86338002?utm_source=google&utm_medium=organic
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/putsch
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/putsch
https://www.gva.be/cnt/dmf20221206_97363665
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221206_98012570?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://nos.nl/artikel/2455310-onderzoek-naar-scheldwoorden-glij-klanken-vloeken-niet-lekker
https://www.kijkmagazine.nl/nieuws/zijn-vloekklanken-universeel/
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/internationaal-onderzoek-scheldwoorden-bevatten-relatief-weinig-zachte-letters-als-l-r-w-en-j~bbae16aa/
https://www.tf1info.fr/education/video-baisse-du-niveau-d-orthographe-selon-une-etude-du-ministere-de-l-education-quelles-fautes-reviennent-le-plus-chez-les-cm2-2241093.html
https://onzetaal.nl/tijdschrift/nov-dec-2022/artikel/sylvia-witteman-joe


Vorige week plaatsten we een oproep
voor iemand die op zoek was naar een
verzameling oude jaargangen van Onze
Taal. Daar kregen we een overweldigend
aantal reacties op! Een hoop leden van
Onze Taal ruimen graag hun kast op en
stellen zo hun verzameling tijdschriften
beschikbaar voor anderen. 

Weet jij een goede bestemming
(bijvoorbeeld een organisatie / school /
tehuis / buurtcentrum)? Vul dan
onderstaand formulier in. 

Naar het formulier

Nieuwe column van Sylvia Witteman
″Tegen wie zeg ík eigenlijk nog ‘u’? Zowat niemand. Niet tegen een dokter of tandarts,
niet tegen obers of kappers.”

‘U’ zeggen was ooit een teken van respect, maar is het dat nog steeds? Het lijkt wel of
‘u’ aan het verdwijnen is, constateert Sylvia Witteman in haar column in het nieuwe
nummer van Onze Taal.

De hele column is nu gratis op onze website te lezen.

Lees de column

Woorden van het jaar
Stemmen voor het Van Dale Woord van het Jaar kan in Nederland en in België, waar
ook een verkiezing loopt voor Kinderwoord van het Jaar en Tienerwoord van het Jaar.
Ondertussen haalde goblin mode een monsterscore van 93% bij Oxford Languages,
haalde Inflation de eerste plaats in Oostenrijk, en bereiden Duitssprekenden in
Zwitserland een ijskoude winter voor met het winnende woord Strommangellage.
Hoelang duurt het eigenlijk voordat nieuwe woorden ingeburgerd raken? Verrassend
lang.

De verkiezing van het Onze Taal-woord van het jaar gaat van start op maandag 19
december. De winnaar wordt op 31 december tussen 11.00 en 13.00 uur
bekendgemaakt in De Taalstaat op NPO Radio 1.

Bestemming gezocht voor een
verzameling Onze Taal-tijdschriften

En verder
• Verslag van de cursus Achterhoeks. Achterhoek Nieuws
• Vergelijkend onderzoek naar de functie van lidwoorden in drie talen. NRC
• Wat is er in de politiek aan de hand met ‘ik en X’? Nomeis

https://m12.mailplus.nl/wpCHVMmzTaKs-3647-31200444-test-1
https://onzetaal.nl/tijdschrift/nov-dec-2022/artikel/sylvia-witteman-joe
https://woordvanhetjaar.vandale.nl/nl
https://woordvanhetjaar.vandale.be/nl
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2022/12/05/shortlists-voor-het-kinderwoord-en-tienerwoord-van-het-jaar/
https://weekend.knack.be/lifestyle/beauty/nieuws-trends-beauty/na-de-cottage-core-is-er-nu-de-goblin-mode-wat-betekent-dit-woord-van-het-jaar/
https://science.apa.at/power-search/13077253756606292124
https://www.nau.ch/news/schweiz/deutschschweizer-wort-des-jahres-ist-strommangellage-66354840
https://www.trouw.nl/cultuur-media/veel-woorden-doen-er-verrassend-lang-over-om-ingeburgerd-te-raken~b39f56fb/
https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/nieuws/cultuur/440203/het-achterhoeks-als-wereldtaal
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/05/de-zin-van-zijdig-en-onzijdig-in-de-taal-a4150471
https://siemonreker.nl/2022/12/05/een-hekkinkje-doen-ik-als-eerste-anderen-daarna/


Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement op
Onze Taal! Je kunt kiezen voor een half
jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50). 

Als je vóór 20 december een cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
het dubbeldikke themanummer over
Nederlandstalige muziek (t.w.v. € 6,95)
cadeau.

Meer informatie

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

De leukste verrassing voor taalliefhebbers

Een cadeau-abonnement op Onze Taal

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/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nl
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



