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Woordpost: defaitisme 
 

  

De Leidse hoogleraar Ben Telders riep aan het begin van de Tweede Wereldoorlog op om 

neerslachtigheid niet “in defaitisme voor de toekomst” te laten ontaarden. Wat defaitisme voor 

woord is, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> In Alkmaar is de vermoedelijk oudste Nederlandse geluidsopname gevonden. (NOS) 

  >> De pasgeboren zoon van Elon Musk luistert naar de voornaam X Æ A-12. (Manners) 

 >> Twitter test een methode om schofferende taal te voorkomen. (AG Connect) 
  

 

 Woorden 
 

 >> Het langste Franse woord (erkend door de Académie française) luidt sinds kort 

‘intergouvernementalisations’. (L.frii) 

  >> Nederlandse coronawoorden halen de Amerikaanse pers. (CNN) 

  

>> Het gebruik van het woord ‘intelligent’ door een NOS-correspondent komt niet goed aan bij de 

Spaanse minister van volksgezondheid. (AD) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/defaitisme
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/defaitisme
https://nos.nl/artikel/2332735-mogelijk-oudste-nederlandse-geluidsopname-gevonden-in-alkmaar-oo-aa-aa-oo.html
https://onzetaal.nl/Taalpost-2200-zoon-Musk
https://www.agconnect.nl/artikel/heethoofden-krijgen-suggestie-van-twitter
https://onzetaal.nl/Taalpost-2200-intergouvernementalisations
https://edition.cnn.com/2020/05/05/politics/what-matters-may-4/index.html
https://www.ad.nl/buitenland/teneur-na-sneer-spaanse-minister-weer-zo-n-nederlander-die-ons-zo-nodig-een-lesje-wil-leren~a467d35b/
https://onzetaal.nl/
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De nieuwe 
Onze Taal 

 

  

 

Vorige week las u in Taalpost over de 

kaart met ‘exotische’ bestemmingen die in 

het nieuwe nummer van Onze Taal staat. 

Andere artikelen gaan over koninklijke 

toespraken in coronatijd, over 

taalverrijking ‘in tijden van corona’, over 

de kijk op taal van schrijver Abdelkader 

Benali, over weerstand tegen 

taalaanpassing, over taalcreativiteit op 

protestborden en over ‘Blijf in uw kot’. 

 

De volledige inhoudsopgave van het 

meinummer vindt u op de website van 

Onze Taal. 

  

Nog geen lid? Als u voor 22 mei een 

lidmaatschap aanvraagt, krijgt u 15% 

korting. 
  

  
 

 

 

Onderzoek 
 

  

>> Een vragenlijst over het gebruik van Nederlands en Sranantongo en hoe deze talen worden 

ervaren. (Meertens Instituut) 

  >> Hoe gingen Engelse kolonisten met inheemse Amerikaanse talen om? (Quora) 

 >> Een interview met een Britse onderzoekster over verschillen in woordaccenten in het Engels. 

(ABC) 
  

 

 

En ook dit 
 

  >> Nieuwe instroom voor logopedisten blijft uit. (RTV Noord) 

  >> ‘Verduitste’ Sylvie Meis heeft moeite met het Nederlands. (AD) 

  >> In Den Haag staat een wensboom. (In de buurt) 
  

 

 

Spellingtraining nu tijdelijk gratis 
 

  

Schrijf je korte termijnbeleid, korte termijn-beleid of kortetermijnbeleid? Is het Facebookgebruiker, 

Facebook-gebruiker of Facebook gebruiker? En hoe combineer je lockdown en maatregelen? 

 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/mei-2020
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/mei-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/278-2020/146202-help-onze-stagiaire-xamorah-bij-haar-onderzoek-over-het-gebruik-van-het-nederlands-en-sranan-tongo?fbclid=IwAR13oaoQIq0X7tnP5FgbBWlZDcYGYZ6Urbq9VJvEBW-oF9PzpYCRIlAutDg
https://www.quora.com/How-common-was-it-for-English-colonists-to-learn-to-speak-native-American-languages/answer/Thomas-Wier
https://www.abc.net.au/radio/melbourne/programs/breakfast/linguist-kate-burridge-the-art-of-alternating-stress/12218666
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/471062/Logopedisten-worstelen-tijdens-corona-Nieuwe-instroom-blijft-uit
https://www.ad.nl/show/742-000-kijkers-zien-hoe-verduitste-sylvie-meis-moeite-heeft-met-nederlandse-taal~ad1b350a
https://indebuurt.nl/denhaag/nieuws/opmerkelijk/bij-deze-haagse-boom-worden-allemaal-mooie-wensen-verzameld~128150/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/mei-2020-onze-taal


Spijker uw kennis over het aan elkaar of los schrijven van woorden bij met de online spellingtraining 

van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Tijdelijk helemaal gratis te volgen via Studytube! 

  

 

 
Naar Studytube 

  

 

 

  

   

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Wat betekent ‘Het is bijltjesdag’ en waar 

komt deze uitdrukking vandaan? Op 

onze website gaan we daarop in: 

www.onzetaal.nl/bijltjesdag.  

#woordweetje #uitdrukking 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes  

 

  

 

 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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