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Woordpost: epitaaf 
 

  

In Gouda is een epitaaf van een lokale schrijfster teruggevonden. Wat is een epitaaf en waar komt 

het woord vandaan? Dat is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> Nieuwe campagne om overheden te overtuigen van het belang van helder taalgebruik: direct 

duidelijk. (Gemeente.nu, directduidelijk.nl) 

  

>> Ook de BBC bericht over de opmars van het Engels aan Nederlandse universiteiten. (BBC) 

  

>> Tweede Kamerleden in Den Haag nemen geen genoegen met de antwoorden van de minister 

van Onderwijs op vragen over het teruglopende studentenaantal bij Nederlands. (Science Guide) 
  

 

 

Mooie zin 
 

  

De literaire website Tzum reikt ieder jaar een bijzondere prijs uit: niet voor een oeuvre of een boek, 

maar voor een zin. Dit jaar won schrijver Pieter Waterdrinker met de volgende zin uit zijn roman 

Tsjaikovskistraat 40: 

 

“Zou deze stad op een andere breedtegraad liggen, in een ander landschap, met een andere stand 

van de zon, zonder de ellenlange grijze maanden van regen, mist en grauwheid, niet op deze 

schrale moerasgrond staan, in de bodem waarvan de botten liggen van de ontelbare stakkers die 

hun leven bij de bouw ervan hebben gelaten, maar op een rots, te midden van fraaie glooiende 

heuvels, met de zwartinkten silhouetten van olijfbomen en cipressen, dan zou Sint-Petersburg met 

zijn grande armée van mintgroene, zachtroze, bosbesrode en geel gesausde pleisterwerkgevels 

Florence met gemak naar de kroon steken.” 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/epitaaf/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/epitaaf
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/communicatie/campagne-voor-duidelijke-taal-van-start/
http://directduidelijk.nl/
https://www.bbc.com/news/world-europe-46030112
https://www.scienceguide.nl/2018/10/kamerleden-hekelen-tegenstrijdige-beantwoording-van-van-engelshoven/
https://www.tzum.info/2018/10/nieuws-pieter-waterdrinker-wint-tzum-prijs-2018-met-zin-uit-tsjaikovskistraat-40/
https://onzetaal.nl/


 

 
Meer lezen bij Tzum 

  

 

 

 

 Talen leren 
 

  

>> Een nieuw boek toont de schoonheid van de Bildtse taal (die gesproken wordt in een klein deel 

van Friesland). (Franeker Courant) 

  

>> Hoe computerassistent Alexa onze taal (of in ieder geval die van de Oostenrijkers) verandert. 

(FutureZone) 

  

>> Zweden is beter in Engels dan Nederland. (EF) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Meningnietes, telefonitis, aanstelleritis en andere ziektes waarvoor je niet naar de dokter hoeft. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Creatief zijn met taal – dat kon afgelopen week op het station in Eindhoven. (DDW (op 

YouTube)) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

“Honderden doden vissen in Westland”, 

“Politie stopt vliegtuig vol drugs”, 

“Rijbroek voor dames met soepele 

voorkant” ... Elke vrijdag is het 

taalkronkelvrijdag op onze 

Facebookpagina! 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 
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Advertentie 

 

Negen 
argumenten 

om te gaan… 
 

  

Ben jij een taalliefhebber? Nog redenen 

nodig om naar het DRONGO 

talenfestival te gaan? Hier zijn er negen: 

 Het DRONGO talenfestival is hét 

platform voor de taalsector 

 Er is volop gelegenheid om te 

netwerken 

 Op het DRONGO Talenplein vind je 

tientallen exposanten 

 Er komen nieuwe ontwikkelingen 

en visies voorbij in de sessies en 

debatten 

 In speciale labs zijn presentaties 

van taalonderzoek en 

taalwetenschap 

 Er zijn bekende sprekers, onder 

wie de minister van OCW en de 

Dichter des Vaderlands 

 De Taalstaat van Frits Spits zendt 

live uit 

 En het is bovendien gezellig! 

Overtuigd? Kom dan op 9 of 10 

november naar Nijmegen en bestel nu je 

kaartje(s) voor het DRONGO 

talenfestival 2018. 

  

 

 
Bestel nu je kaarten 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl


 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

 

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/

