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Woordpost: eclectisch 
 

  

In Trouw werd vorige week een show van Paul de Leeuw beschreven, waarin “een eclectische 

muzikale combinatie” te horen was. Wat dat voor soort combinatie is, is te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Wetenschap en taal 
 

  

>> Help wetenschappers én de overheid (opnieuw) in kaart te brengen hoe het ervoor staat 

met het Nederlands. (Staat van het Nederlands) 

  

>> Televisiemaker Lieven Scheire wordt bekroond met de Wablieft-prijs, omdat hij 

wetenschappen begrijpelijk maakt. (VRT) 

  

>> Hoezo komen er ineens allerlei termen in het publieke debat uit de 

cultuurwetenschappen? (Vrij Nederland) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/eclectisch
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/eclectisch
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/eclectisch
http://staatvanhetnederlands.nl/cms/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/11/lieven-scheire-wint-wablieft-prijs-voor-duidelijke-taal/
https://www.vn.nl/identiteitspolitiek-cultuurmarxisme-intersectionaliteit/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Babel 

internationaal 
 

  

De Nederlandse taaljournalist Gaston 

Dorren – hij draagt ook regelmatig bij aan 

Onze Taal – viert internationale successen 

met zijn nieuwe boek Babel, waarin hij het 

verhaal schrijft van de twintig grootste 

talen ter wereld. 

 

Er verschenen juichende recensies in 

onder andere The Times en bij de 

Amerikaanse publieke omroep. Ook de 

populaire taalpodcast Lexicon Valley 

besteedde er in de laatste aflevering 

aandacht aan (tegen het eind). 

 

Babel verschijnt in april ook in het 

Nederlands. 

  

  

 

 

 Bedreigde talen 
 

  

>> Hoogleraar Fries Goffe Jensma: pas op voor ‘festivalisering’ van het Fries. (Friesch Dagblad) 

  

>> De afgelopen 25 jaar is er veel aandacht voor bedreigde talen geweest. Hoe staat het er 

inmiddels voor? (EurekAlert!)  

  

>> Het Italiaans is de snelst uitstervende taal in de Verenigde Staten. (Slate.fr) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> ‘Taalwatcher’ Maria Punch maakt de balans van 2018 op aan de hand van ‘magneetwoorden’. 

(BNR) 

  

>> De website DaarDaar, die nieuws van Vlaamse media beschikbaar stelt aan Franstaligen, mag 

niet verdwijnen. (DaarDaar) 

  

>> Werken aan uw Engelse uitspraak? De VU in Amsterdam biedt uitkomst met een online cursus. 

(VU) 
  

 

https://www.thetimes.co.uk/article/review-babel-around-the-world-in-20-languages-by-gaston-dorren-lets-all-speak-in-tongues-9z3n8wsf0
https://www.npr.org/2018/12/04/672863997/babel-looks-at-language-through-the-20-most-widely-spoken?t=1544632393781
https://www.npr.org/2018/12/04/672863997/babel-looks-at-language-through-the-20-most-widely-spoken?t=1544632393781
https://slate.com/human-interest/2018/12/john-mcwhorter-with-lane-greene-author-of-talk-on-the-wild-side.html
https://taaljournalist.wordpress.com/
https://taaljournalist.wordpress.com/
https://frieschdagblad.nl/2018/12/10/pas-op-voor-festivalisering-van-het-fries
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/lsoa-sao121018.php
http://www.slate.fr/story/170661/italien-langue-meurt-vite-etats-unis
https://www.bnr.nl/podcast/alles-is-taal/10363101/iets-bereiken-kies-positieve-magneetwoorden
https://daardaar.be/rubriques/pourquoi-daardaar-ne-peut-pas-disparaitre/
https://www.futurelearn.com/courses/english-pronunciation


 

  

 

 

 

Advertentie 

Geef een abonnement op 

Onze Taal cadeau! 

  

  

Op zoek naar een kerstcadeau voor 

een taalliefhebber? 

 

Geef dan het tijdschrift Onze Taal cadeau! 

Een abonnement voor een half jaar kost 

slechts € 24,–. Een héél jaar Onze Taal 

(tien nummers) kost € 44,–. 

(Deze prijzen gelden voor Nederland.) 

 

Wilt u een tastbaar cadeau 

overhandigen? 

Als u een cadeau-abonnement bestelt, 

kunt u de speciale Onze Taal-cadeaubon 

downloaden en printen; zo hebt u een 

tastbaar cadeau om aan de ontvanger te 

overhandigen.   

Deze bon vindt u op de bestelpagina. 
 

 

 

 Ja, ik geef Onze Taal cadeau 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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