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Woordpost: cascade 
 

  

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen proberen kunstcellen te ontwikkelen die, net 

als levende cellen, een cascade van reacties in gang kunnen zetten. Over het woord cascade is 

meer te lezen op de website van Onze Taal. 

  

 

  Lees meer 

  

 

 

  
  

 Nieuwe woorden 
 

  >> Alcoflexen. (INT) 

  >> Plakeiwit. (Taalbank) 

 >> Shelfie. (Marie Claire) 

 >> Spookwedstrijd. (Taaltelefoon) 
  

 

 

Tv 
 

  

>> Nieuwe documentaire op Netflix: Spelling the Dream, over een Amerikaanse topspeller. (met 

trailer; FilmTotaal) 

  

>> De Antwerpse studente Maureen interviewt Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT. (video; 

Facebook) 

 >> Het ‘Irma-effect’: de interesse voor de studie gebarentolk is enorm gestegen sinds de optredens 

van Irma Sluis bij de persconferenties van de regering. (met video; Hart van Nederland) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/cascade
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/cascade
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2622-alcoflexen
https://www.taalbank.nl/2020/05/25/plakeiwit/
https://marieclaire.be/nl/vergeet-de-selfie-tegenwoordig-draait-het-allemaal-om-shelfies/
https://www.taaltelefoon.be/spookwedstrijd
https://www.filmtotaal.nl/nieuws/72689
https://www.facebook.com/letteren.wijsbegeerte.uantwerpen/videos/593817281237132/UzpfSTEwMDAwMTcxNTc1NDA4MzoyNDg0NTQyODIxNjQ3ODQ1/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/gebarentolk-studie-overspoeld-met-vragen/
https://onzetaal.nl/


  

 

Lid worden van 

Onze Taal: nu met 
cadeauboekje 
  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt 

u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op evenementen en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u nu lid wordt (€ 46,– *), krijgt u bovendien 

‘Waar komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een 

luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van 

alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt, 

cocktail en op je hurken. 

 

Meer informatie is te vinden in de 

webwinkel van Onze Taal. 

 

 

* prijs van een jaarabonnement voor Nederland, 

België, Suriname en Caribische gebiedsdelen 

 

 
Ja, ik word lid! 

   

  

 

  

  

 Taalverandering 
 

  

>> Is taalverandering erg? Een videocollege door tekstschrijver Stan Verhaag. (Stan Verhaag / 

YouTube) 

 >> Zo klonk het Nederlands duizend jaar geleden. (NRC) 

  >> Covid-19 verandert de taal van de marketing. (Forbes) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Quiz: wat weet u over Matthias de Vries? (Neerlandistiek) 

  >> In 2019 werden er meer Frenkies, Donny’s en Nouri’s geboren: het Ajax-effect. (AT5) 

  >> Hebreeuws leren in Israël, hoe gaat dat? (Joods.nl) 

  >> Japan wil niet óók slachtoffer worden van het Engels. (Foreign Policy) 
  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://youtu.be/HXxZ52UdMmg
https://youtu.be/HXxZ52UdMmg
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/26/mooie-klinkers-van-1000-jaar-oud-a4000836#/handelsblad/2020/05/27/%23310
https://www.forbes.com/sites/paultalbot/2020/05/21/how-covid-19-is-changing-the-language-of-marketing/#9bfa62c386cc
https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/matthias-de-vriesquiz/
https://www.at5.nl/artikelen/202220/meer-frenkies-donnys-en-nouris-geboren
https://www.joods.nl/2020/05/oelpan-een-nieuwe-column-van-rob-fransman/
https://foreignpolicy.com/2020/05/26/japan-doesnt-want-to-become-another-casualty-of-english/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Nieuw op onze website: ‘Die loopt met 

molentjes!’ Wat betekent die uitdrukking 

en waar komt ze vandaan?  

Op onze website gaan we daarop in: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/met-

molentjes-lopen. 

 

Onze Taal op Twitter: 

taaltips, taalnieuws, 

taalweetjes en meer 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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