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 3 liedjes uit Vlaanderen 
 

  

Senne Guns vertaalde ‘Promises’ van Eric Clapton in Beloftes, in de schoen van Brihang zit een 

Steentje en De Mens bereikt Oostende. 
  

  

 3 taalvideo’s 
 

  

Benjamin van Bondgenoten spreekt mensen aan in een verzonnen taal, Lisette Ma Neza brengt 

een ode aan de taal en Marcel van Roosmalen vertelt dat hij iets in zijn oortje hoorde. 

  

 3 spraakassistenten 
 

  

Alexa kan zowel enthousiast als teleurgesteld klinken, Google Assistent is in staat schaapjes te 
tellen en een jonge Amerikaanse automobilist wordt dankzij Siri van de verdrinkingsdood gered. 

  

 

 

 

 3 taalvakantietips 
 

  

Ga op zoek naar de Vlaming in Frankrijk, verlies je hart in het Liefdesbrievenmuseum in Salt Lake 
City of loop eens langs bij Mundolingua in Parijs. 

   

 3 boekentips 
 

  

Lees over 15 eeuwen Nederlandse taal in het gelijknamige boek van Nicoline van der Sijs, over de 
twintig grootste talen in Babel van Gaston Dorren of over historische oneliners in Wie zei dat? van 
Paul Claes. 
  

  

 3 overledenen 
 

  

Riet van der Laan zag Onze Taal groot worden, Wim Klooster was een kruisvaarder voor de 
neerlandistiek, Dick Blok inspireerde het Meertens Instituut. 
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 3 liedjes uit Nederland 
 

  

Daniël Lohues raakt aan Bach met Half april, Henny Vrienten viert Carnaval en Rowwen Hèze 
gaat Voorwaartsch.  

  
  

 3 weblogs 
 

  

Taalkundige Siemon Reker heeft vooral een scherp oor voor politieke taal, Khalid Mourigh bericht 
over straattaal en Milfje Meulskens blijft amuseren met haar taalobservaties.  

   
  

 3 radioprogramma’s over taal 
 

  

In het Italiaans: La lingua batte, in het Engels: The Allusionist, in het Nederlands: De Taalstaat. 

  

 
 

 

 

 89.546 abonnees 
 

  Dit jaar kreeg Taalpost er meer dan 8.000 abonnees bij. Dank voor de leesvaardigheid! 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Steunt u Onze Taal 
met een donatie?  
  

  

Dit is de laatste Taalpost van 2019; de 
eerstvolgende verschijnt op dinsdag 7 
januari 2020. 
We hopen dat u hebt genoten van 

de negentig afleveringen die we dit jaar 
hebben gemaakt. 
 
Taalpost is gratis en dat willen we 
graag zo houden.  

Wilt u ons steunen door een eenmalige en 

vrijblijvende donatie te doen aan Onze 
Taal? 
 

Bij voorbaat hartelijk dank! We wensen u 
prettige feestdagen en alle goeds voor 
2020. 

 

 

 

 
Ja, ik steun Onze Taal  
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ Sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Wanneer gebruik je ‘nieuw jaar’, 
wanneer ‘nieuwjaar’ en wanneer 

‘Nieuwjaar’? Op onze website leggen we 
het uit: www.onzetaal.nl/nieuwjaar. 

 

Onze Taal op Twitter: 
elke dag taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 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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