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Woordpost: bucolisch 
 

  

In Het Laatste Nieuws werd vorige week gesproken over “het bucolische Brakel”. Wat zegt het 

woord bucolisch over deze Oost-Vlaamse plaats, en wat heeft het met herders te maken? Dat 

leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

De Dikke Van Dale en de zin van het leven 

 

  

Hoe kun je de zin van het leven vinden? Schrijver en theatermaker David Sjoer probeert dat te 

doen door alle woorden in de Dikke Van Dale uit 1999 te lezen. Over zijn woordenboekbelevenissen 

brengt hij uitbundig verslag uit. Ondertussen is David beland bij de letter C en heeft hij de letter A 

in een filmpje samengevat. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Op 29 september 1895 maakte het woord hittegolf zijn debuut. (NRC) 

  

>> Nieuw onderzoek toont aan dat talen leren tijdens je slaap een verre droom blijft. (Het 

Nieuwsblad en Science Daily) 

  

>> Een moordenaar werd ontmaskerd omdat zijn kommagebruik niet klopte. (The Daily Telegraph) 

  

>> Er is een boek verschenen over hoe het Duits door de Eerste Wereldoorlog veel aanzien en 

impact verloor. (Der Standard) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/bucolisch
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/bucolisch
http://www.vandale.nl/david-sjoer-de-zin-van-het-leven-vinden-in-de-taalbijbel
https://www.youtube.com/watch?v=OsHM0OvcHmw
https://www.daavid.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/08/het-fraaie-debuut-van-het-woord-hittegolf-a1612394
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180806_03650878
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180806_03650878
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180806104242.htm
https://www.dailytelegraph.com.au/news/how-a-murderer-was-brought-to-justice-by-his-texting-style/news-story/8a55ac0b8e03b922e1542ed4b250d042
https://derstandard.at/2000084853222/Schlachtfeld-Sprache-Wie-Deutsch-im-Ersten-Weltkriegsein-Image-ruinierte
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Stemplezier 
 

  

Wat is de moeilijkste zangstijl? Een BBC-

journalist ging op zoek en maakte er een 

inspirerend filmpje over. Olie uw 

stembanden, schraap uw keel en 

waarschuw uw collega’s of familieleden. 
 

 

 

 
Lees, kijk en luister 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Transvrouwen bestaan niet, trans vrouwen wél, stelt Olave Nduwanje. (One World) 

  

>> Nicoline van der Sijs is een van de productiefste Nederlandse taalkundigen. In een interview 

vertelt ze over de projecten waaraan ze nu werkt. (Voertaal) 

  

>> Maarten Boudry en Kasper C. Jansen toetsen de regenboogtaaltips van de gemeente 

Amsterdam op juistheid, haalbaarheid en consistentie in een filmpje van meer dan 20 minuten. (De 

snijtafel) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

“Nog een extraatje na onze uitleg over 

‘zullen’ en ‘gaan’ in @De_Taalstaat: in 

België is de ontwikkeling van ‘gaan’ nog 

verder gegaan; daar kun je ook zinnen 

tegenkomen als ‘We gaan naar het 

strand gaan.’” 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

  

 

http://www.bbc.com/culture/story/20180726-what-is-the-worlds-hardest-singing-style
https://www.oneworld.nl/achtergrond/transvrouwen-bestaan-niet/
https://voertaal.nu/historische-taalkunde-voor-de-21e-eeuw/
https://www.youtube.com/watch?v=l22ZoXHVfBs
https://www.youtube.com/watch?v=l22ZoXHVfBs
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
http://www.bbc.com/culture/story/20180726-what-is-the-worlds-hardest-singing-style
https://twitter.com/onzetaal


 

  

 

Advertentie 

Waar komt 
suikerspin vandaan? 

  

  

Heeft poedelnaakt iets met een hond te 

maken? Waarom noemen we een 

praatziek persoon een ‘kletsmajoor’? Waar 

zit je op als je ‘op je hurken’ zit? Vroeg of 

laat komt er een moment dat je je zoiets 

opeens afvraagt. 

 

Voor zulke momenten is er dit boekje, dat 

Onze Taal heeft gemaakt in samenwerking 

met het Instituut voor de Nederlandse 

Taal. De herkomst van honderd alledaagse 

en ogenschijnlijk vanzelfsprekende 

woorden en uitdrukkingen komt aan bod. 

Vaak verrassend en altijd boeiend. 

 

Prijs: € 12,99. 
 

 

 

 
Bestel het boek 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). * 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten onze taal Nieuwsbrief 
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