
• Verdwijnen achternamen uit het
sociale verkeer? Joop

• Poowong, een plaatsje in Australië,
verandert zijn naam in ‘Pooright’ om
aandacht te vragen voor
darmgezondheid. ABC News

• Daihatsu Naked, Volkswagen Gol en
andere ‘schattige’ autonamen. Drive
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Woordenschat

palankijn
Bekende mensen laten zich graag ‘roasten’: in het openbaar beledigen door andere
bekenden. Volkskrant-columniste Emma Curvers vindt dat net zoiets als “jezelf door de
grachtengordel laten ronddragen op een palankijn, terwijl je luid roept dat je echt heel
gewoon bent gebleven”. Wat een palankijn is en waar het woord vandaan komt, is te
lezen op de website van Onze Taal. 

Lees meer

Taalnieuws
• Wil je de Marokkaanse nationaliteit verkrijgen, dan moet je voortaan kunnen

bewijzen dat je het Amazigh beheerst. Bladna
• De taal van mensen verandert subtiel in de maanden en weken die aan een

relatiebreuk voorafgaan. Eos Wetenschap
• Een bijzondere vorm van synesthesie: ‘ondertitels zien’ als iemand spreekt.

Eurekalert
• Alex Reuneker wint de LOT-prijs voor het beste proefschrift over taalkunde van het

afgelopen jaar. Dat van hem ging over ‘voorwaardelijke zinnen’, bijvoorbeeld met als
en dan. Neerlandistiek

• Reuneker kijkt hier zelf terug op de prijsuitreiking.

Namen

https://www.abc.net.au/news/2023-02-06/poowong-name-change-pooright-gut-health-month/101934250
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/het-verdwijnen-van-de-achternaam-uit-het-sociale-verkeer
https://www.abc.net.au/news/2023-02-06/poowong-name-change-pooright-gut-health-month/101934250
https://www.drive.com.au/caradvice/from-naked-to-cats-and-vegetables-the-cutest-car-names-ever/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/palankijn
https://www.bladna.nl/kennis-landstaal-marokkaanse-nationaliteit,45301.html
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/onverwachte-relatiebreuk-taalonderzoekers-wisten-het-al-maanden
https://www.eurekalert.org/news-releases/978603
https://neerlandistiek.nl/2023/02/alex-reuneker-winnaar-taalkundedissertatieprijs-2023/
https://www.reuneker.nl/files/blog/2023/02/avtanela-dissertatieprijs-2022


• Essaygate. INT
• Gamechanger. Ensie
• Heupbreukeling. Taalbank
• Laptoptrainer. Team Taaladvies
• Trappen, trut! Sporza

       Afbeelding: Envato license

Kunstmatige intelligentie 
De schrijvende computers blijven de publieke discussie beheersen. Volgens Schoolit
onderzoekt de Universiteit Antwerpen of een student de populaire bot ChatGPT
gebruikt heeft om een werkstuk te schrijven. In Kennislink wordt uitgelegd waarom het
systeem niet écht intelligent is. 

De Amerikaanse site KnowInsiders heeft geprobeerd vast te stellen hoeveel talen
ChatGPT beheerst: dat zijn er 95, volgens de website, maar een van de Taalpostbodes
voerde onlangs een gesprek in het Esperanto met het systeem, een taal die
KnowInsiders niet noemt. 

Deze week kondigde Google aan nu heel snel met een eigen chatbot te komen. Zijn
naam is ‘Bard’. Zie het bericht bij de NOS.

Verse woorden

En verder
• Tien tekenen dat er een taalwetenschapper in jou zit. NEMO Kennislink
• Is ‘hetgeen wat’ wel echt fout? Trouw
• De NOS experimenteert met automatische vertaling in het Turks en Arabisch over

de aardbeving in Turkije en Syrië. NOS

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/essaygate/
https://www.ensie.nl/woordhoek/gamechanger
https://www.taalbank.nl/2023/02/03/heupbreukeling/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/laptoptrainer
https://sporza.be/nl/2023/02/05/-trappen-trut-julie-brouwers-heeft-een-wel-hele-aparte-manier-om-zichzelf-aan-te-moedigen~1675600264101/
https://schoolit.be/platform/nieuws/universiteit-antwerpen-onderzoekt-of-student-chatgpt-gebruikte-voor-paper/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/chatgpt-kan-goed-papegaaien/
https://knowinsiders.com/how-many-languages-chatgpt-supports-updated-36845.html
https://www.liberafolio.org/2022/12/18/unukornuloj-parolas-esperanton/
https://nos.nl/artikel/2462812-google-gaat-met-eigen-chatbot-strijd-aan-met-chatgpt
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/10-tekenen-dat-er-een-taalwetenschapper-in-jou-zit/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/is-hetgeen-wat-wel-echt-fout~b07fe291/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://over.nos.nl/nieuws/nos-experimenteert-met-nieuws-over-de-aardbeving-in-turks-en-arabisch/


Ben je een taalliefhebber en zou je een
lidmaatschap op Onze Taal willen
uitproberen? Kies dan voor een
proefabonnement van een half jaar
(€ 28,50). Je ontvangt dan drie nummers
van tijdschrift Onze Taal en krijgt een set
wenskaarten met uitdrukkingen cadeau!

Deze actie loopt tot 26 februari.
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