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Woordenschat

apparatsjik
In De Groene Amsterdammer staat een lang artikel over de taal van het Kremlin op dit
moment. Daarin komen onder meer apparatsjiks ter sprake die helpen deze ‘nieuwe
taal’ te verspreiden. Over het woord apparatsjik zelf is meer te lezen op de website van
Onze Taal. 

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• De NOS gaat de meeste Oekraïense plaatsen vanaf nu bij hun Oekraïense naam

noemen. NOS
• Huisartsen interpreteren de taal van vrouwelijke patiënten anders dan die van

mannelijke. Radboud Universiteit
• Nieuw bij Air New Zealand: een vlucht waarop alleen Maori wordt gesproken.

AeroTelegraph
• De populairste jongensnaam in Frankrijk is momenteel Gabriel. De populairste

meisjesnaam: Jade. Ze

https://www.taalbank.nl/2023/02/16/graaiflatie/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/crushsyndroom
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/de-influencer/
https://www.ensie.nl/woordhoek/flatiewoorden
https://www.taalbank.nl/2023/02/16/graaiflatie/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/apparatsjik
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/apparatsjik
https://over.nos.nl/nieuws/nos-gaat-over-op-oekraiense-schrijfwijze-van-bijna-alle-plaatsnamen/
https://elink.clickdimensions.com/m/1/98267547/02-b23047-646dbd5468d8463bb142f7a581145fcc/1/24/07c5419a-e75b-4a91-9425-ff3321c4d2c9
https://www.aerotelegraph.com/auf-diesem-flug-wird-nur-maori-sprache-gesprochen
https://www.ze.nl/artikel/253476-populairste-franse-babynamen


Op een schoolbord in de Oekraïense stad Bachmoet staat
de verwensing “Poetin – Choejlo” (‘Poetin is een lul’).
© Global Images Ukraine via Getty Images

• 1018 scheldwoorden die niet tegen
Vladimir Poetin gebruikt mogen
worden. Knack

• Het Poolse bedrijf InPost wil dat het
nieuwe woord ‘paczkomat’ niet
verbogen wordt. Notes from Poland

• Boeken van Roald Dahl worden
aangepast: termen die personages
beledigen omdat ze bijvoorbeeld dik
of lelijk zijn, worden aangepast, met
steun van de erven. NOS

Oriënt
Thuis bij columniste Sylvia Witteman waren ze vakantieplannen aan het maken. Totdat
er een woord ter sprake kwam dat haar zoons niet eerder hadden gehoord: ‘Oriënt’.
Lees de hele column van Sylvia uit het januari/februarinummer van Onze Taal.

Lees de column

Niet doen

Wel doen

https://www.knack.be/nieuws/wereld/1018-scheldwoorden-die-u-niet-tegen-vladimir-poetin-mag-gebruiken/
https://www.knack.be/nieuws/wereld/1018-scheldwoorden-die-u-niet-tegen-vladimir-poetin-mag-gebruiken/
https://notesfrompoland.com/2023/02/14/polish-delivery-giant-sparks-grammar-debate-in-trademark-battle/
https://nos.nl/artikel/2464381-boeken-roald-dahl-aangepast-om-beledigend-taalgebruik
https://onzetaal.nl/tijdschrift/01-2023/artikel/sylvia-witteman-orient
https://onzetaal.nl/tijdschrift/01-2023/artikel/sylvia-witteman-orient
https://onzetaal.nl/tijdschrift/01-2023/artikel/sylvia-witteman-orient


• Een oproep om mee te werken aan
een project over ‘Vijfhonderd jaar
Nederlandse Wat & Hoe-gidsen’. INT

• Ben je een Belgische, Nederlandse of
Surinaamse student hoger
onderwijs? Een groep onderzoekers
wil in kaart brengen hoe goed
studenten het Nederlands in de
wereld kennen en kunnen herkennen.
Doe mee aan de enquête

• Als je kinderen tijdens het eerste
levensjaar iedere dag voorleest, zijn
ze later beter in taal. Eurekalert

• 17 juni aanstaande in Haarlem: een
spetterend Onze Taal-congres. Onze
Taal

ChatGPT
Dé taaldiscussies van dit moment gaan over ChatGPT en zijn concurrenten. Wat gaan
zij betekenen voor ons lezen en ons schrijven? 

Deze week klinken er vooral veel kritische geluiden. Zo schrijft Matteo Wong in het
Amerikaanse blad The Atlantic dat hij niet verwacht binnenkort met zijn zoekmachine te
kunnen praten en wijst (eveneens Amerikaans) onderzoek erop dat de output van
ChatGPT vaak in allerlei opzichten als plagiaat moet worden gezien. 

Grappig óf verontrustend: een journalist van The New York Times had een lang
gesprek met de nieuwe chatbot van de zoekmachine Bing, dat ermee eindigde dat de
bot de journalist de liefde verklaarde en hem ervan probeerde te overtuigen bij zijn
vrouw weg te gaan. Bij De Standaard stelde een journalist dan weer vast dat Bing snel
boos wordt.

En verder
• Remigranten uit Nederland en Vlaanderen vinden voortaan informatie over taal en

cultuur op een nieuwe pagina van de Taalunie. Mijn Nederlands
• De niet ongetalenteerde Cap’tain Moumou wint in Duinkerke de tiende editie van het

wereldkampioenschap meeuwenschreeuwen. Franceinfo
• Nog twee dagen en dan is het weer False Friend Friday. Hoezegjeinhetengels

https://onzetaal.nl/over-onze-taal/congressen
https://ivdnt.org/actueel/columns/meertalig/vijfhonderd-jaar-nederlandse-wat-hoe-gidsen/
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aVJbzBWgksSkhYG
https://www.eurekalert.org/news-releases/979736
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/congressen
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/02/google-microsoft-search-engine-chatbots-unreliability/673081/
https://www.eurekalert.org/news-releases/980069
https://www.nytimes.com/2023/02/17/podcasts/the-daily/the-online-search-wars-got-scary-fast.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230216_98122076?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://mijnnederlands.taalunie.org/nederlandstalige-remigranten/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/dunkerque/video-carnaval-de-dunkerque-2023-le-championnat-du-monde-du-cri-de-la-mouette-fait-son-grand-retour-2716942.html
https://hoezegjeinhetengels.nl/false-friend-friday/


Wie nu een doorlopend lidmaatschap 
(€ 47,50*) afsluit, ontvangt niet alleen
zes keer per jaar het leukste tijdschrift
over taal, maar ook de tweede,
geactualiseerde druk van het boek Dat
mag je óók (al niet meer) zeggen.

In het boek inventariseert taalkundige
Vivien Waszink wat er allemaal gebeurt
op het gebied van schurende taal,
genderinclusief woordgebruik en het
weergeven van diversiteit.
 
 * Prijs voor studenten: € 23,75. Prijs
buiten het Nederlandse taalgebied:
€ 67,–.

Lees meer en bestel

Onze Taal-lidmaatschap
+ boek over inclusieve taal

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/


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

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
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Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie
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