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Welkom Taalmailers!
De nieuwsbrief Taalmail van de VRT zette er vorige week een punt
achter. In die allerlaatste Taalmail werd onder meer Taalpost vermeld.
Hartelijk welkom aan iedereen die we als nieuwe abonnee mogen
begroeten. 

Taaltip

sturen / versturen
‘Deze nieuwsbrief sturen we elke week op woensdag.’ Of versturen? Versturen en
sturen zijn vrijwel synoniem. Bij versturen denk je misschien net iets meer aan de
afzender, die de mail ‘op de bus doet’. Maar het verschil is subtiel.

En dan kun je ook nog mails opsturen of toesturen. Meer over al die mogelijkheden is te
vinden op de website van Onze Taal.  

Lees de uitleg

Taalnieuws
• Verraderlijk echte mails (ver)sturen, daar houden cybercriminelen van. Hoe herken

je valse mails en wat doe je als je er toch in trapt? VPN Gids 
• Kleuters in Vlaamse grote steden hebben het Nederlands minder goed onder de

knie dan hun leeftijdgenoten in de rest van Vlaanderen. De Morgen
• Vroeger was wit een term voor activisten en blank neutraal. Maar die rollen lijken

steeds meer omgedraaid te raken. NRC
• De Nederlandse minister van OCW heeft door 1 miljoen euro per jaar toe te kennen

aan de internationale neerlandistiek de ‘eigen’ Taalunie gepasseerd. Neerlandistiek

https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/sturen-versturen
https://onzetaal.nl/taalloket/sturen-versturen
https://www.vpngids.nl/blog/cyberschaamte-laat-de-schuld-bij-de-dader/
https://www.demorgen.be/snelnieuws/14-procent-van-kleuters-heeft-extra-taalondersteuning-nodig-absoluut-nefast-voor-alle-kinderen-in-de-klas~b8ce659b/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_demorgen
https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/12/eerst-was-wit-een-activistische-term-nu-is-blank-dat-a4154073
https://neerlandistiek.nl/2023/01/hoe-lang-nog-voor-de-taalunie/


• Schaamstapel. INT
• Omgekeerd kortjakjesyndroom. Team

Taaladvies
• Transformatieve oorlog. Taalbank

Hoe leid je een spreker in?
In Bridget Jones’s Diary leidt de hoofdfiguur een boekpresentatie in, maar het gaat niet
helemaal goed. Hoe noemt Bridget haar werkgever, meneer Fitzherbert, bijna? En hoe
moet je een spreker wél inleiden? Dat vertelt Farida Barki in het nieuwe nummer van
Onze Taal.

Lees het artikel gratis

Taboewoord: kaolo
Het woord is ineens populair onder (Nederlandse) jongeren: kaolo. Volgens RTL
Nieuws kun je ze ‘onderuitgezakt op de bank’ regelmatig horen zeggen dat ze ‘kaolo
moe’ zijn. Niet iedereen is daar gelukkig mee, want het woord komt uit het Sranantongo
en klinkt in Surinaamse oren nogal obsceen. In een filmpje op Tiktok legt cabaretier
Roué Verveer uit waarom. Straattaalspecialist Khalid Mourigh nuanceert dat op zijn
beurt ook weer in een filmpje.

Woorden

ChatGPT is overal
Uit een onderzoekje van de NOS blijkt dat de tekstgenerator ChatGPT zich in korte tijd
tot leverancier van teksten voor scholieren heeft ontpopt. Sommige scholen nemen
maatregelen door leerlingen bijvoorbeeld te verplichten hun teksten op school te
schrijven. Ondertussen is een Twentse ondernemer laaiend enthousiast over de teksten

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/schaamstapel/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/omgekeerd-kortjakjesyndroom
https://www.taalbank.nl/2023/01/16/transformatieve-oorlog/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/01-2023/artikel/hoe-leid-je-een-spreker-in
https://onzetaal.nl/tijdschrift/01-2023/artikel/hoe-leid-je-een-spreker-in
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5358937/rou-verveer-straattaal-kaolo-surinaams
https://www.tiktok.com/@roueverveer/video/7186722711513713926?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.youtube.com/watch?v=tdoZEUOyASU
https://nos.nl/artikel/2460020-chatgpt-glipt-langs-docenten-ik-gebruik-het-om-snel-huiswerk-te-maken
https://www.tubantia.nl/losser/deze-twentse-ondernemer-laat-chatgpt-teksten-schrijven-voor-zijn-bedrijf-over-twee-maanden-doet-iedereen-dit~add7f28d/


• ‘Niet kunnen luchten of zien’: waar
komt die uitdrukking vandaan? Onze
Taal

• De kersverse doctor Marten van der
Meulen heeft zoveel taalfouten
bestudeerd dat hij zich er niet meer
aan kan ergeren. Vox

• De Nederlandse handbalmannen
verschalken hun tegenstanders
dankzij een Excel-bestand met
codewoorden. de Volkskrant

Is zwart en wit een gelijkwaardiger paar
dan zwart en blank? En noem je een
vrouw die de baas is directrice of
directeur?

In Dat mag je óók (al niet meer) zeggen
inventariseert taalkundige Vivien
Waszink wat er allemaal gebeurt op het
gebied van schurende taal,
genderinclusief woordgebruik en het
weergeven van diversiteit. In deze
tweede druk zijn de nieuwste
ontwikkelingen opgenomen.

Prijs voor leden: € 12,49
Reguliere prijs: € 14,99

Lees meer en bestel

van ChatGPT: ‘Wacht twee maanden en iedereen doet dit.’ Slecht nieuws voor
reclamebureaus? Nee, ze gaan er ijverig mee aan de slag. 

Ook aan de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie (ENSIE) werkt
ChatGPT zelfstandig mee. De chatbot heeft nu al voor meer dan 800 onderwerpen
tekst aangemaakt. Schrijftijd: ongeveer 5 seconden per lemma. En ChatGPT weet van
geen ophouden. Hij schrijft voor hackers kwaadaardige code, werkt als dichter mee aan
het radioprogramma Candlelight en wil carrière maken als liedjesschrijver voor Nick
Cave, maar die laatste kan ChatGPT niet luchten of zien.

En verder

Tweede, geactualiseerde druk!

Boek over inclusief taalgebruik

https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/iemand-niet-kunnen-luchten-of-zien
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/iemand-niet-kunnen-luchten-of-zien
https://www.voxweb.nl/nieuws/groter-als-niet-elke-taaladviseur-rekent-het-fout
https://www.volkskrant.nl/sport/na-codewoord-salomon-weet-handbalploeg-precies-wat-ze-te-doen-staat~bc50b5c7/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen-herziene-uitgave
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen-ledenprijs-herziene-uitgave
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen-herziene-uitgave
https://nos.nl/artikel/2460077-podcast-de-dag-chatgpt-de-kracht-van-taal-gekraakt
https://www.ensie.nl/ai
https://be.hardware.info/nieuws/83989/ai-chatgpt-maakt-eerste-kwaadaardige-tools-voor-criminelen
https://www.broadcastmagazine.nl/radio-televisie/radio/jan-van-veens-candlelight-zet-ai-in/
https://www.ad.nl/show/nick-cave-reageert-op-lied-geschreven-door-tekstrobot-wat-een-klotenummer-br~ad2c70a0/


Taalpost biedt elke week het laatste
taalnieuws en de beste taaltips. Onder
redactie van Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze Taal.
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