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Woordpost: tiara 
 

  

Draagt ze ’m of draagt ze ’m niet: de tiara mét Stuart-diamant? “Ze doet het!”, aldus het AD. Maar 

droeg Máxima nu een tiara of een diadeem? 

Op onze website is er meer over te lezen. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

  

 

Nieuwe taalrubriek 
op de radio 

 

  

Er is een nieuwe taalrubriek op de radio: 

‘Tijd voor Taal’, in het NPO Radio 4-

programma De ochtend van 4. 

Taalwetenschappers Sterre Leufkens en 

Marten van der Meulen vertellen daarin 

over actuele kwesties op taalgebied. 

 

In de eerste aflevering (gisteren) ging het 

over de uitspraak van anderstalige 

woorden, zoals cello: spreek je dat uit als 

‘sello’, als ‘sjello’ of als ‘tsjello’? 

 

Die eerste aflevering is hier te 

beluisteren.  
  

 

 
Luister naar ‘Tijd voor Taal’ 

  

 

 

 

 Taalweetjes 
 

  

>> VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman is de winnaar van de Grote Prijs Jan Wauters. (VRT) 
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>> Het project Vertrokken Nederlands kan rekenen op een grote respons. (NRC) 

  

>> Een bigdatabedrijf heeft onderzoek gedaan naar de verschillende spellingen van woorden als 

barbecue, cappuccino en sowieso in sociale media. (OBI4wan) 

  

>> Het Chinese bedrijf Baidu werkt aan een vertaalmachine, maar weet niet of die beter zal 

presteren dan menselijke vertalers. (Techzine) 
  

 

 

Nieuwe website VRT Taal 
 

  

De VRT-website over taal is vooral het werk van taaladviseur Ruud Hendrickx, ook redacteur van de 

Dikke Van Dale. Op de onlangs volledig vernieuwde website vindt u het taalcharter van de VRT, de 

woordenlijst Diversiteit en links naar onder meer De Schrijfassistent, boekentips en taalbronnen. Via 

de zoekbalk is het mogelijk kort maar nuttig taaladvies op het scherm te krijgen. 

  

In de nieuwsberichten komen ook andere taalgebruikers aan het woord. Lees zeker het stukje van 

Benedikte Van Eeghem over een wegwijzer in Brugge. 
  

 

 
Bezoek VRT Taal 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Bertus Onderwater uit Schouwerzijl hakt al dertig jaar woorden uit in steen. (Noorderkrant) 

  

>> Auteur Hans Mellendijk beschouwt het Achterhoeks als “een kaars die bijna gedoofd is”. (Stad 

Doetinchem) 

  

>> ‘De keuken is besteld’, ‘Het hooi is klaar’ en ‘De gans is gevlogen’ zijn voorbeelden van 

creatieve criminele codetaal van vroeger en nu. (De Standaard) 
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Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 

 

  

 

 

  

Advertentie 

 

Het DRONGO 
talenfestival: 
zeker voor jou! 
  

  

Natuurlijk zijn alle sessies, labs, debatten, 

spoedcursussen, optredens en exposanten 

bij het DRONGO talenfestival het 

bezoeken waard. Maar een aantal sessies 

mag je op 9 en 10 november zéker niet 

missen. Kijk hier om te zien welke dat 

zijn. 

 

Op het festival ontmoet je veel andere 

taalprofessionals en -liefhebbers, en 

natuurlijk krijg je de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van taal te 

zien en te horen. 

 

Wil jij ook op de hoogte zijn van wat er in 

de wereld van de taal gebeurt? Bestel dan 

hier je toegangskaarten. Want het 

DRONGO talenfestival is er zeker voor jou!  
 

 

 

 
Bestel nu je kaarten 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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