
Boeken	  
Ik	  heb	  diverse	  populaire	  boeken	  over	  taal	  geschreven:	  	  Nieuwe	  tongen	  (1999),	  
Taaltoerisme	  (2012)	  en	  Vakantie	  in	  eigen	  taal	  (2016).	  Uitgebreidere	  versies	  van	  
Taaltoerisme	  verschenen	  in	  zeven	  buitenlanden	  (2014,	  ’15,	  ’16,	  ’17),	  meestal	  onder	  de	  
titel	  Lingo.	  Op	  basis	  daar	  weer	  van	  kwam	  in	  Nederland	  Lingua	  uit	  (2017).	  Ook	  heb	  ik	  de	  
app	  Language	  Lover’s	  Guide	  to	  Europe	  uitgebracht.	  	  
Ik	  ben	  coauteur	  van	  The	  Game	  of	  the	  Rose	  (1995,	  met	  Niala	  Maharaj)	  en	  Het	  land	  van	  
Hilde	  (2006,	  met	  Claudia	  Dekkers	  en	  Rob	  van	  Eerden).	  Daarnaast	  heb	  ik	  tal	  van	  boekjes	  
en	  brochures	  geschreven	  voor	  maatschappelijke	  organisaties	  als	  het	  Rathenau	  Instituut,	  
Greenpeace,	  Wereld	  Natuur	  Fonds,	  NCDO,	  OxfamNovib	  en	  andere.	  	  

Tijdschriftjournalistiek	  
Bij	  het	  maandblad	  Natuur	  en	  Milieu	  heb	  ik,	  als	  lid	  van	  een	  tweekoppige	  redactie,	  een	  
restyling	  begeleid,	  de	  tone	  of	  voice	  gewijzigd	  en	  intensief	  met	  de	  vormgever	  
samengewerkt.	  Ook	  ben	  ik	  zes	  jaar	  lang	  redactielid	  geweest	  bij	  het	  vakblad	  Jeugd	  en	  Co.	  
In	  2010	  ben	  ik	  zo'n	  driekwart	  jaar	  hoofdredacteur	  a.i.	  geweest	  van	  Stamblad,	  het	  interne	  
maandblad	  van	  Staatsbosbeheer.	  	  
Voor	  een	  groot	  aantal	  Nederlandse	  en	  een	  kleiner	  aantal	  buitenlandse	  bladen	  heb	  ik	  
honderden	  artikelen	  en	  nieuwsberichten	  geschreven,	  in	  opdracht	  of	  op	  eigen	  initiatief.	  
De	  laatste	  jaren	  is	  het	  maandblad	  Onze	  Taal	  een	  favoriete	  afnemer.	  

Eindredactie	  
Bij	  de	  tijdschriften	  Publiek	  Domein	  (over	  wetenschapscommunicatie),	  Natuur	  en	  Milieu,	  
Milieukontakt	  Oost-‐‑Europa,	  PW	  (over	  hrm)	  en	  Jeugd	  en	  Co	  (over	  jeugdzorg)	  heb	  ik	  elk	  
jarenlang	  de	  eindredactie	  voor	  mijn	  rekening	  genomen,	  bij	  Stamblad,	  Veldpost	  (van	  
Staatsbosbeheer)	  en	  Schuim	  (over	  bier)	  doe	  ik	  dat	  nog	  steeds.	  Ook	  heb	  ik	  enkele	  boeken	  
geredigeerd.	  Daarvan	  heb	  ik	  De	  verborgen	  werkelijkheid	  en	  Opgewarmd	  
Nederland	  grotendeels	  herschreven.	  

Ander	  schrijfwerk	  
Als	  ghostwriter	  heb	  ik	  tientallen	  opiniestukken	  geschreven	  in	  opdracht	  van	  onder	  meer	  
Natuur	  en	  Milieu,	  Staatsbosbeheer	  en	  het	  Rathenau	  Instituut.	  Deze	  teksten	  zijn,	  
ondertekend	  door	  directeurs	  of	  andere	  medewerkers,	  geplaatst	  in	  Nederlandse	  
dagbladen.	  
Voor	  Belvedère	  (cultuurhistorie),	  SenterNovem	  (energie-‐‑innovatie)	  en	  het	  European	  
Centre	  for	  Conflict	  Prevention	  heb	  ik	  vele	  projectprofielen	  geschreven.	  

Lezingen	  	  
Ik	  heb	  lezingen,	  gastcolleges	  en	  presentaties	  over	  taal	  gegeven	  (waaronder	  een	  TEDx-‐‑
talk)	  aan	  diverse	  universiteiten	  in	  binnen-‐‑	  en	  buitenland	  en	  op	  festivals	  en	  congressen	  
in	  Bulgarije,	  Griekenland,	  Groot-‐‑Brittannië,	  Noorwegen,	  Spanje	  en	  Zweden.	  Ik	  ben	  
geïnterviewd	  over	  taal	  door	  media	  in	  Australië,	  België,	  Colombia,	  Duitsland,	  Groot-‐‑
Brittannië,	  Nederland,	  Spanje,	  de	  Verenigde	  Staten	  en	  Zweden.	  

Verwante	  werkzaamheden	  
In	  opdracht	  van	  diverse	  bladen,	  het	  ministerie	  van	  Buitenlandse	  Zaken,	  WWF	  
International	  en	  filmbedrijf	  Vanzetti	  heb	  ik	  journalistieke	  reizen	  naar	  Latijns-‐‑Amerika,	  
Afrika	  en	  Azië	  gemaakt,	  vooral	  in	  de	  jaren	  negentig.	  
Ik	  heb	  cursussen	  of	  workshops	  gegeven	  in	  milieujournalistiek	  (in	  Boekarest)	  en	  in	  het	  
schrijven	  van	  liedteksten	  (in	  diverse	  Nederlandse	  steden).	  
Ik	  heb	  zeven	  jaar	  lang	  mijn	  eigen	  liedjesprogramma's	  gespeeld	  in	  theaters	  en	  voor	  
organisaties.	  
	  



Opleiding	  
Aan	  de	  universiteit	  van	  Nijmegen	  heb	  ik	  sociale	  wetenschappen	  gestudeerd;	  om	  precies	  
te	  zijn	  ontwikkelingsstudies.	  


