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Woordpost: suprematie 
 

  

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven beschrijft hoe ze ook toen er nog geen 

sociale media waren, te maken kreeg met “mannelijke suprematie”. Wat dat woord betekent, is te 

lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> De ‘kemphaan’, een taalkundig fenomeen. (INT) 

  >> Politici zeggen vaak: ‘Ik maak hem even af.’ (NPO Radio 1) 

 >> Dan krijg je dat weer: een ‘preventieparadox’. (Team Taaladvies) 

 >> Een ‘klikwerker’ verdient maar een paar cent per één of twee muiskliks. (Taalbank) 
  

 

 

  

 

Missers en clichés in 

gesprekken op school 
 

  

Of u nu zelf kinderen hebt of juist lesgeeft, 

op enkele vaste momenten in het schooljaar 

– vaak rond rapporttijd – zijn er gesprekken 

over uw kind(eren) of leerling(en). Bij velen 

zijn ze bekend als tienminutengesprekken, 

oudercontacten, oudergesprekken, 

ouderavonden of tafeltjesavonden.  

 

De redactie van Onze Taal is op zoek naar de 

‘taalkant’ van die contacten. Welke woorden 

en clichés zijn typerend voor zo’n gesprek? 

En welke blunders herinnert u zich – hetzij 

van uzelf, hetzij van uw gesprekspartners? 

U kunt ze doorgeven via deze pagina.  
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/suprematie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/suprematie
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/de-taak-van-de-kemphaan/
https://www.nporadio1.nl/podcasts-uitgelicht/30189-waarom-je-politici-zo-vaak-ik-maak-hem-even-af-hoort-zeggen
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/preventieparadox
https://www.taalbank.nl/2021/03/08/klikwerker/
https://m12.mailplus.nl/wpPsPZ8j2uaX-3066-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/
https://m12.mailplus.nl/wpPsPZ8j2uaX-3066-31200444-test-{encId}


 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Een supermarkt uit Frankrijk wil Vlaamse klanten lokken met een Duitse tekst. (Het Laatste 

Nieuws) 

 >> De spreuk ‘Voetbal is oorlog’ is niet (letterlijk) van Rinus Michels. (Sportgeschiedenis) 

  

>> De Commissie voor de verrijking van de Franse taal zwaait met het vingertje: ‘digitaal’ is 

voortaan niet meer ‘digital’ maar ‘numérique’. (France Inter) 

  

>> Neanderthalers hadden het vermogen om menselijke spraak waar te nemen en te produceren. 

(Science Daily) 
  

  

  

 

Lid worden van Onze 
Taal met gratis boekje 

  

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 nog vóór 15 maart een jaarlidmaatschap 

afsluit, 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.   

 
Ja, dat lijkt me wel wat! 

  

 

  

 

  

  

 

Gezocht 
 

  >> Gezocht: beste Nedersaksische bedrijfsslogan van Overijssel. (RTV Focus Zwolle) 

  >> Gezocht: meest iconische uitspraak uit de Vlaamse televisiegeschiedenis. (VRT Radio 1) 

 >> Gezocht: nieuwe spreekwoorden, maar de jury is streng. (De Standaard) 
  

 

https://m12.mailplus.nl/wpPsPZ8j2uaX-3066-31200444-test-%7bencId%7d
https://www.hln.be/menen/match-halluin-wil-meense-klanten-lokken-met-reclamepanelen-in-het-duits~a47d3607/
https://www.hln.be/menen/match-halluin-wil-meense-klanten-lokken-met-reclamepanelen-in-het-duits~a47d3607/
https://sportgeschiedenis.nl/sporten/voetbal/de-wereldberoemde-uitspraak-voetbal-is-oorlog-is-niet-van-rinus-michels/
https://www.franceinter.fr/societe/bon-c-est-officiel-en-francais-on-dit-bien-numerique-et-pas-digital
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210301112358.htm
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://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.rtvfocuszwolle.nl/ijsselacedemie-zoekt-de-beste-nedersaksische-bedrijfsslogan-van-overijssel/amp/
https://radio1.be/luister/select/byloo/op-zoek-naar-de-meest-iconische-uitspraak-uit-de-vlaamse-televisiegeschiedenis
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210309_98163352?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


 

En verder 
 

  

>> Een nieuwe vertaalwedstrijd van de Universiteit Antwerpen: Songtekstival, bedoeld voor vijfde- 

en zesdejaars uit het secundair onderwijs in België en voor eigen studenten. (Universiteit 

Antwerpen) 

  

>> De finale van het Friestalige songfestival LIET 2020+1 vindt plaats op 3 april, zonder publiek. 

(Liet) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Marinedagen 2021 jaar uitgesteld” 

 

(bron: Regio Noordkop) 

 
Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, taaltips, 

taalnieuws en taalkronkels 

 

  

 

 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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