
 

 

Lesbrief 75: februari 2021 

 

Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de 

volgende aflevering? Mail ons: redactie@onzetaal.nl.  

 

Taylor Swift aangeklaagd vanwege titel van album 
Zangeres Taylor Swift is aangeklaagd door een Amerikaans pretpark. De naam van 
het pretpark is Evermore en het nieuwste album van Taylor Swift heet evermore. 
Daar is het pretpark boos over. Waarom? En is het terecht? 
> Lees verder 
 

 

De talen van Suriname 
De officiële taal van Suriname is het Nederlands. Die taal wordt bijvoorbeeld in het 
parlement en op school gebruikt. Maar thuis spreken mensen vaak een van de vele 
andere talen die Suriname rijk is. Hoe vinden Surinamers, en vooral jongeren, het 
eigenlijk om in het openbaar een andere taal te spreken dan thuis?  
> Lees verder  
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Taylor Swift aangeklaagd vanwege titel van album  
 
De Amerikaanse zangeres Taylor Swift is aangeklaagd door een Amerikaans 
pretpark. De naam van het pretpark is Evermore en de titel van het nieuwste 
album van de zangeres luidt evermore. Daar is het pretpark boos over. 
 
Een pretpark is totaal iets anders dan een album, zou je 
denken. Maar het probleem heeft voornamelijk te maken 
met de zoekresultaten op internet. Als mensen via Google 
naar het pretpark zoeken, zouden ze vooral zoekresultaten 
te zien krijgen die met de zangeres te maken hebben. En 
ongeduldig als ze zijn, haken ze dan af. Dat is nadelig voor 
het pretpark.  
 
Bovendien biedt de zangeres allerlei producten te koop aan 
die de naam evermore dragen. En er is nog een probleempje: 
Evermore krijgt te maken met fans van Taylor Swift die 
denken dat het park op haar gelijknamige album gebaseerd 
is. 
 
Verwarring troef dus, volgens de advocaten van het pretpark. Ze beweren dat 
Evermore tussen de 23.000 en 333.000 euro is misgelopen door de schuld van 
Swift. (Misschien kan ze er gewoon eens gaan optreden?) 
 
Nog een taalweetje over Taylor Swift: ze is vernoemd naar de Amerikaanse zanger 
James Taylor. Dat vertelt ze aan het begin van dit filmpje. 
 
 
Vragen  
 
Beantwoord vraag 1a en 1b eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de 
klas. 

1a  Taylor Swift is aangeklaagd door pretpark Evermore. Welke drie argumenten 
van het pretpark om Swift aan te klagen vind je in de tekst? Maak een lijstje.  

1b  Welke conclusie trekken de advocaten van het pretpark uit deze argumenten? 
Schrijf dit op in eigen woorden. 

Beantwoord vraag 2a en 2b eerst samen met een klasgenoot. Bespreek jullie 
antwoord daarna in de klas. 

2a  Bekijk je lijstje met argumenten uit vraag 1a en verzin bij elk argument een 
kritische vraag. Schrijf de vragen op. 

2b  Als jij de advocaat van Taylor Swift was, wat zou dan jouw conclusie zijn? 

 

> Antwoorden 

> Terug naar de voorpagina 

  

https://www.nu.nl/muziek/6114277/taylor-swift-aangeklaagd-door-pretpark-evermore-vanwege-albumtitel.html
http://youtube.com/watch?v=2XWx2NNtii8
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De talen van Suriname 
 
Suriname heeft maar zo’n 600.000 inwoners, maar samen spreken die wel ongeveer 
twintig verschillende talen. Dat heeft onder andere te maken met de ingewikkelde 
geschiedenis van het land.  
 

Er woonden oorspronkelijk enkele tientallen indianen-
stammen, met hun eigen talen. Vervolgens kwamen onder 
andere Portugese, Engelse en Nederlandse kolonisten het land 
bezetten. De Afrikaanse mensen die door de Europeanen tot 
slaaf waren gemaakt, moesten op plantages werken.  
Later kwamen er ook mensen uit onder andere Indonesië en 
India bij. Al deze mensen brachten hun eigen talen mee. 
 

De officiële taal van Suriname is ook na de onafhankelijkheid 
van 1975 nog altijd het Nederlands. Het parlement vergadert 
bijvoorbeeld in die taal en het is ook de taal die de leerkrachten op school gebruiken. 
Thuis spreken veel mensen vaak een van de andere twintig talen – de grootste 
daarvan is het Sranantongo.  
 

Hoe vinden Surinamers, en vooral jongeren, het eigenlijk om in het openbaar een 
andere taal te spreken dan thuis? Zouden ze niet veel liever Engels spreken in plaats 
van Nederlands? Er is onlangs onderzoek gedaan naar deze vragen en daarover 
vertelt de Surinaamse taalwetenschapper Sita Doerga Misier in deze video. 
 
 

Vragen  
 

Beantwoord de vragen 1a tot en met 1g in de klas. Lees de tekst en bekijk de video 
van 8:10 tot 13:30. Zijn de onderstaande beweringen waar of niet waar? 

1a In Suriname spreken de jongeren thuis Nederlands en op 
school Engels.  

waar / niet waar 

1b In Suriname wordt in het parlement Nederlands 
gesproken.  

waar / niet waar 

1c Schoolgaande jongeren in Suriname hebben een hekel 
aan het vak Nederlands, vooral aan grammatica en 
spelling.  

waar / niet waar  

1d Uit onderzoek is gebleken dat tien procent van de 
jongeren die niet opgroeien met Nederlands als 
moedertaal, toch vloeiend Nederlands spreekt.  

waar / niet waar 

1e Uit onderzoek is gebleken dat de meeste jongeren in 
Suriname graag Nederlands spreken.  

waar / niet waar 

1f Straattaal in Suriname is een mengsel van Sranantongo 
en Nederlands.  

waar / niet waar 

1g Om straattaal te kunnen gebruiken, blijkt de beheersing 
van het Nederlands wel uitermate belangrijk.  

waar / niet waar 

> Antwoorden 

> Terug naar de voorpagina 

https://www.youtube.com/watch?v=S22Bj6sVEKc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=S22Bj6sVEKc&feature=emb_logo


 

 

Antwoorden eerste onderwerp 
 
1a – De zoekresultaten in Google gaan vooral over Taylor Swift in plaats van over het 

pretpark. 
– Swift biedt verschillende producten aan die ook de naam evermore dragen. 
– Fans van Swift denken dat het pretpark gebaseerd is op haar album evermore. 

 
1b Eigen antwoord, bijvoorbeeld:  

“Het feit dat Swift haar album evermore heeft genoemd, zorgt dus voor verwarring 
waardoor het pretpark veel geld is misgelopen.” 

 
2a  Eigen antwoord, bijvoorbeeld: 

– “Het pretpark komt in Google nu op de tweede plaats naar voren, klopt dat? In hoeverre 
heeft dat daadwerkelijk effect op ongeduldige zoekers?”  
– “Om wat voor producten met de naam evermore gaat het precies? (De producten zijn via 
de zoekmachines namelijk niet makkelijk te vinden.)” 
– “Waarop is de aanname gebaseerd dat fans van Swift denken dat het pretpark op haar 
album gebaseerd is? En om hoeveel fans gaat het dan precies?” 

 
2b  Eigen antwoord, bijvoorbeeld: 

– “De argumenten van het pretpark zijn te zwak om aan te nemen dat de albumtitel 
evermore heeft gezorgd voor verwarring bij het publiek ten nadele van het pretpark.” 

 

Antwoorden tweede onderwerp 
 
1a niet waar 

1b  waar 

1c  niet waar (te horen in de video rond 8:30) 

1d  waar (10:40) 

1e  waar (11:00) 

1f  niet waar (12:45) 

1g  waar (12:38) 

 

 


