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Woordpost: amalgaam 

 

  

In Soedan praat een amalgaam van groepen mee over de toekomst van het land. Over het woord 

amalgaam is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

Taalmensen 
 

  

>> Marie-José Verweij is invalleerkracht op basisscholen en pleit ervoor kinderen meer te laten 

lezen, zodat ze ongemerkt zien hoe de spellingregels toegepast moeten worden. (Alphens 

Nieuwsblad) 

  

>> Jan Renkema is taalkundige en overdenkt het kleine verschil tussen mijmeren en peinzen. 

(Neerlandistiek) 

 

>> Don Luca is rapper en geeft een lezing aan de Universiteit van Bologna over de Citétaal van 

Genk. (Het Laatste Nieuws) 
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Fluctuat nec 

mergitur 
 

  

Na de verwoestende brand in de Notre-

Dame verstuurden heel wat mensen 

berichten met daarin de tekst “Fluctuat 

nec mergitur”. Deze Latijnse zin betekent 

zoveel als ‘Zij wordt heen en weer gegooid 

(door de golven), maar zinkt niet’ en is de 

wapenspreuk van Parijs. 

 

De tekst stamt uit de Middeleeuwen en 

verscheen in de jaren na 1580 voor het 

eerst op Parijse munten. Op 24 november 

1853, ten tijde van stadsarchitect baron 

Haussmann, werd de tekst aangenomen 

als het officiële motto van de stad. 
 

 

 

 

 

 

The Passion met gebarentolk 
 

  

Dankzij een kijkersactie is het Nederlandse tv-spektakel The Passion, dat vanavond wordt 

uitgezonden, voor het eerst te zien met een gebarentolk, via NPO1 Extra. 

 

Blinden en slechtzienden kunnen het programma desgewenst volgen met audiodescriptie, op NPO 

Radio 2. 
  

 

 Meer informatie bij Doof.nl 

  

 

  

 

Kreten en gefluister 
 

  

>> De Speld meldt dat Nederland een continent wil koloniseren om de studie Nederlands te redden. 

(De Speld) 

 

>> Zou de Amerikaanse spelling van sommige woorden erop kunnen wijzen dat Meghan Markle de 

brieven van haar schoonvader, prins Charles, schrijft? (Daily Mail) 

  

>> Nergens ter wereld, met uitzondering van Teralfene, wordt het woord zjolleken uitgesproken. 

(Editiepajot) 
  

  

? Taalvraag? 
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Tijdschrift, boeken & kalenders 
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Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

Waar komen de aanduidingen Witte 

Donderdag en Goede Vrijdag vandaan? 

En hoe heten die dagen in andere talen? 

Op onze website gaan we daarop in: 

https://onzetaal.nl/goedevrijdag-

wittedonderdag/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor 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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