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waarin hij regelmatig aansluit op ac-
tualiteiten. Van Oostendorp kan lek-
ker kritisch zijn op maatschappelijke 
ontwikkelingen of pas verschenen 
onderzoek. Net zoals Paulien Cor-
nelisse en Wim Daniëls observeert hij 
uiteenlopende taalfenomenen en be-
spreekt hij ze met een portie humor 
- kijk bijvoorbeeld eens zijn vlog over 
de bijzondere spreekstijl van vloggers. 
Omdat hij taalkundige is, kan hij taal-
fenomenen vaak goed verklaren. Hij 
draagt ook allerlei Nederlandse gedi-
chten voor. Een toffe manier om ken-
nis te maken met dichters van vroeger 
en nu! Verder laat hij andere taalkun-
digen en Neerlandici aan het woord 
over hun onderzoek of hun favoriete 
woorden. Van harte aangeraden!

Volgende radio-editie van Groot 
Dictee der Nederlandse Taal

Taalenthousiasten, neerlandici en piet- 
lutten opgelet: de volgende editie van 
het Groot Dictee der Nederlandse Taal 
vindt dit jaar op zaterdagmorgen 2 no-
vember 2019 plaats! Oud-Kamervoor-
zitter Gerdi Verbeet zal de tekst, welke 
is opgesteld door schrijver en taal-
kundige Wim Daniëls, tussen 11.00 
en 13.00 voorlezen in Frits Spits’ De 
Taalstaat op NPO Radio 1. Wie besla-
gen ten ijs wil komen kan zich boven-
dien alvast oefenen op de website van 
Onze Taal (https://onzetaal.nl/nieu-
ws-en-dossiers/weblog/zomerschool-
groot-dictee/). Succes!

Een mooie mengelmoes 
(Nicoline van der Sijs & Marc van 
Oostendorp)

Hoera! Een mooie mengelmoes van 
Nicoline van der Sijs & Marc van Oost-
endorp is sinds juni 2019 gratis te be-
wonderen als PDF! In het werk wordt 
het eerste onderzoek naar het Neder-
lands in een schat van zeventiende-
eeuwse kranten gepresenteerd. De 
uitgave is te vinden via Neerlandis-
tiek (https://www.neerlandistiek.
nl/2019/06/een-mooie-mengel-
moes/).

Still Alice (2014)
Still Alice (2014) is a gripping film on 
the life of Alice Howland, professor 
of linguistics at Columbia University, 
who is diagnosed with early-onset Alz-
heimer’s disease just after her fiftieth 
birthday. Based on the novel by the 
same name, written by neurosurgeon 
Lisa Genova. Still Alice is currently 
available on Dutch streaming plat-
form Videoland.
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Books, movies and 
documentaries

Not your average influencer: Marc 
van Oostendorp op YouTube

Op YouTube (youtube.com/user/
fonologo) plaatst hoogleraar Marc van 
Oostendorp vlogs en andere filmpjes, 
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Documenting every language in 
the world, one video at a time

Have you every wondered what Yid-
dish, Tok Pisin or Kenyan Sign Lan-
guage sound or look like? Wiktongues 
is a non-profit organization which 
encourages volunteers from all over 
the world to document the languages 
around them, and uses these record-
ings to create an online database on 
the Wikitongues YouTube channel (htt-
ps://www.youtube.com/user/wiki-
tongues). The result is a vast amount 
of videos covering both well-known 
and more obscure languages. Learn 
more here: https://wikitongues.org/. 

Practice your Dutch over koffie en 
thee!

For the internationals among us: are 
you keen on practicing your Dutch? 
You can do so over tea and biscuits 
during the weekly taalcafés, which 
are organized by Querido! Their taal-
café has just moved to a new location 
in The Colour Kitchen (Zuilen). You 
can pop by every Saturday between 
15h and 17h. Participation is free. 
For more information, visit: https://
www.queridon.nl/nieuw-in-zuilen-que-
ridons-taalcafe/.

Meet RU:ts! 
Students from the Linguistics depart-
ment at Radboud University Nijmegen 
were inspired by LingUU Journal, and 
decided to make their very own stu-
dent-led, open access journal: RU:ts! 

Research Master Linguistics stu-
dents Iris Faber and Myrthe Reuver 
are leading the editorial board on the 
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journey to their very first issue, com-
ing November, 2019. The first issue 
will (amongst others) have articles on 
phonology and memes, the language 
of depression, and multimodal ex-
periments with ideophones. Informa-
tion on the launch date, and a launch 
party, will come through the RU:ts Fa-
cebook page (https://www.facebook.
com/RUtsJournal/) and their website 
(http://ruts-journal.ruhosting.nl/). ■


