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Woordpost: quarantaine 
 

  

In Vietnam is een groep Belgen en Nederlanders in quarantaine geplaatst. Wat is quarantaine 

eigenlijk voor woord? Op de website van Onze Taal is er meer over te lezen. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De zangwedstrijd voor minderheidstalen, Liet International 2020, is geannuleerd. (Omrop 

Fryslân) 

 >> In de nieuwe francofonie-campagne ‘La langue française en fête’ staat water centraal. (RTBF) 

  

>> De Algemene Nederlandse Spraakkunst (online) wordt grondig bijgewerkt en vernieuwd. 

(Neerlandistiek) 
  

  

 

Woorden 
 

  

>> In het Maleis is Honda een verzamelnaam voor alle motormerken: “De enige Honda die ik rijd is 

een Suzuki.” (Auto Motor Klassiek) 

  >> Collectieve hoestschaamte door coronacrisis. (Taalbank) 

 >> De snollebollisering gaat alle kanten uit. (NPO Radio 1 en Taalbank) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/quarantaine
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/quarantaine
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/944967-liet-international-2020-geannuleerd-verband-met-coronavirus
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/944967-liet-international-2020-geannuleerd-verband-met-coronavirus
https://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_la-langue-francaise-en-fete-2020-sous-le-signe-de-l-eau?id=10452078
https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/hoe-de-e-ans-grondig-wordt-herwerkt-en-verbeterd/#more-55808
https://amklassiek.nl/honda-400-000-000-hondas/2020/03/10/
https://www.taalbank.nl/2020/03/09/hoestschaamte/
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/22238-het-woord-van-de-week-snollebollisering
https://www.taalbank.nl/2020/03/06/15989/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

24 maart: avond 

in Amsterdam over 
(de taal van) emoji’s 

 

  

Stichting De Nieuwe Liefde start een serie 
avonden over communicatie en taal in online-
omgevingen: ‘Digi-taal’. De eerste avond vindt 
plaats op dinsdag 24 maart in Amsterdam. 
 
Te gast zijn emoji-expert Lilian Stolk, onder-

zoeker Lieke Verheijen met een minicollege 
over emoji’s en onze emoties, egyptoloog Ben 
Haring, die emoji’s vergelijkt met hiërogliefen, 
en wetenschapper Neil Cohn, die striptaal en 
visuele communicatie bestudeert.  

 

Ook u kunt erbij zijn!  
  

 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

 

En ook nog 
 

  >> Hoe meer talen je leert, hoe beter. (ScienceGuide) 

  >> Een Nederlands accent in het Engels is zo slecht nog niet. (Radboud Recharge) 

  >> Onderzoekers willen weten welke genen een rol spelen bij stotteren. (Kennislink) 
  

 

  

 

Lid worden van Onze 

Taal: nu met gratis 

boekje vol taalkronkels!  

  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u 
tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 
Ook krijgt u korting op bijeenkomsten en uitga-

ven van Onze Taal. En natuurlijk beantwoordt 
onze Taaladviesdienst graag uw taalvragen.  

 
Actie 
Als u vóór 14 maart lid wordt (*) via onze 
webwinkel, krijgt u het boek ‘Een topjaar voor 

eikels’, boordevol grappige taalkronkels uit de 
media, cadeau. 
 
(*) Zie voor de voorwaarden de informatie in onze 
webwinkel.  

 

 
Meer informatie 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip  

‘Een paar collega’s blijven vandaag 

thuis.’ In deze zin is het meervoudige 

‘blijven’ juist, omdat ‘een paar’ hier 

‘enkele’ betekent. Meer uitleg: 

www.onzetaal.nl/eenpaar. 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes  

 

  

 

 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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