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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)

Stemplezier
Wat is de moeilijkste zangstijl? Een BBCjournalist 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)
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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.
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