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Woordpost: ponteneur 
 

  

In het NTR-tv-programma Promenade worden meningen die je normaal bij de kapper of in de kroeg 

hoort, “zonder gêne” en “met ponteneur” gebracht, aldus De Groene Amsterdammer. Wat dat 

inhoudt, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Nu Matthijs van Nieuwkerk gaat stoppen met De wereld draait door, valt er een kloek lexicon te 

maken van zijn taal in dat programma. (de Volkskrant) 

 >> Wat zijn in juridische taal de voordelen van het vermijden van de niettegenstaandes, de 

desalniettemins, de mitsdiens, de veronderstellenderwijzes en de vexatoirs? (Mr.) 

  

>> De Chinese gemeenschap in Nederland doet aangifte wegens een ‘discriminerend en 

haatzaaiend’ lied. (NOS) 
  

  

 

Onderzoek 
 

  >> In je slaap ben je vaak onbeleefd en negatief. (Marie Claire) 

  

>> Bepaalde woorden komen vaak voor in de uitzendingen van Heel Holland bakt, bijvoorbeeld 

‘lekker’. (Brabants Dagblad) 

 
>> Leerlingen krijgen steeds meer lesstof aangeboden in de vorm van online teksten, waarbij veel 

moet worden doorgeklikt. Helen Blom onderzocht wat voor invloed al die links hebben op het 

tekstbegrip van leerlingen met taal- en gehoorproblemen. (BNR) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ponteneur
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/amalgaam
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/zijn-taal-zijn-leg-het-mij-eens-uit-houding-zijn-odes-typisch-matthijs-van-nieuwkerk~b0568a75/
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https://marieclaire.nl/artikel/64466/deze-woorden-worden-het-vaakst-gezegd-tijdens-praten-in-de-slaap
https://www.bd.nl/koken-en-eten/tijdens-heel-holland-bakt-hoorde-je-al-269-keer-het-l-woord~afe3ee53/
https://www.bnr.nl/podcast/wetenschap-vandaag/10402358/de-invloed-van-linkjes-in-teksten-op-tekstbegrip
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Gratis: artikel over 

benamingen voor 
uw valentijn 

 

  

 

Breekt u hart en hoofd bij het zoeken 

naar mooie benamingen voor uw valentijn 

morgen? Overweeg dan eens ‘venusdier’, 

een oud woord voor ‘lief meisje’. Of wat 

eigentijdser: ‘bae’ of ‘dushi’.  

 

Taalkundige Vivien Waszink heeft tal van 

oude en nieuwe koosnaampjes verzameld 

voor het februari-maartnummer van Onze 

Taal, dat deze week verschijnt. 

 

Vanwege de dag van de liefde is het nu 

ook gratis te lezen op de website van 

Onze Taal.  

 

(Illustratie: Josje van Koppen) 

  

  

 Lees hier het artikel 

 

  
  

 

Oproep: ‘Mijn leraar vertelde eens’ 
 

  

Wat is het mooiste verhaal of de beste levensles die u hebt meegekregen van uw docent 

Nederlands? Auteur Jaap Toorenaar is ernaar op zoek voor een boek dat hij momenteel samenstelt. 

Verhalen over docenten van andere vakken hoort hij ook graag.  

 

Meer informatie (en een mailadres om uw verhaal in te sturen) is te vinden op 

www.mijnleraarvertelde.nl.  
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> De grappigste taalvout van 2019. (Taalvoutjes) 

  >> Waar komt ‘de zak krijgen’ vandaan? (Historiek) 

  >> Wat betekent ‘Geen geld, geen Zwitsers’ en waar komt het vandaan? (Onze Taal) 

  

>> Acteur Wim Opbrouck was met zijn personage Gerrit Callewaert een van de eersten die op de 

Vlaamse televisie het West-Vlaams hip maakten. (KW) 
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Advertentie 

Aanbieding: 
taalboekenpakket 
  

  

Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren 

verschillende boeken verschenen over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk.  

 

Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de 

boeken Grammatica, Leestekens en 

Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u 

de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!  

 

Meer informatie in de webwinkel.  

  

undefined  
 

 Naar de webwinkel 

  

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Vroeger schreef je ‘mensch’ met -sch en 

‘huis’ met alleen -s. Waar had dat 

verschil mee te maken? 

Dat leggen we uit op onze website: 

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

en-huis-wanneer-vroeger-sch/ 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips 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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