
• Laserracisme. INT en Taalbank
• AI-fluisteraar. RTL
• Hofleverancier. Ensie
• Kapsalon. Team Taaladvies

Online lezen | Afmelden

1 maart 2023
aflevering 2444

Taaltip

ai/AI en ki/KI
Veelbesproken chatbots als ChatGPT en Bing werken op basis van AI: artificial
intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. De afkorting AI krijgt net als veel andere
Engelse afkortingen bij voorkeur hoofdletters. De Nederlandse afkorting ki staat
daarentegen met kleine letters in woordenboeken. 

Hoe dat zit, is na te lezen op de website van Onze Taal. 

Lees de uitleg

Woorden

Taalnieuws
• Vandaag is het Internationale Complimentendag. Daarom: tien manieren om in het

Spaans ‘cumplidos’ te geven. Spanje Vandaag
• Gebruikt een arts positieve woorden, dan kan dat angstklachten bij een patiënt

wegnemen. NEMO Kennislink
• De Raad van Europa stelt dat de Nederlandse overheid te weinig aandacht voor het

Limburgse dialect heeft. 1Limburg

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/laserracisme/
https://www.taalbank.nl/2023/02/23/laserracisme/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5368434/kunstmatige-intelligentie-ai-fluisteraar-prompt-editor-bijspijkeren
https://www.ensie.nl/woordhoek/hofleverancier
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/kapsalon
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/afkortingen-algemene-regels
https://onzetaal.nl/taalloket/afkortingen-algemene-regels
https://www.spanjevandaag.com/27/02/2023/internationale-complimentendag-1-maart-en-10-spaanse-complimenten/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/positieve-taal-in-de-spreekkamer/
https://www.1limburg.nl/entertainment/2143952/den-haag-schiet-tekort-voor-het-limburgs


Bron: RV/BRUZZ

• Het wereldrecord meertalig voorlezen
werd dit weekend gebroken in een
Schaarbeekse bibliotheek. In 65 talen
werd telkens één zin van een boek
voorgelezen. Bruzz en MSN

• Het slechtste boek uit de
wereldliteratuur is vertaald in het
Nederlands. Uitgeverij Vleugels

• De James Bond-boeken worden
ontdaan van racistische taal. Far Out
Magazine

Wat zegt je naam over jou?
Je voornaam vertelt van alles over je ouders. Zij hebben die naam immers gekozen.
Waarom deden ze dat? Wat zegt dat over het milieu waarin ze verkeerden? Of over de
tijd waarin je werd geboren? Naamkundige Gerrit Bloothooft vertelt erover in een
nieuwe aflevering van de podcast ‘Over taal gesproken’.

Naar de podcast

Mengtaal
• 35 voorbeelden van modern ‘Franglais’. Frankrijk.nl
• De taal van de Vikingen had grote invloed op het Engels. Life in Norway
• Komt het Friese woord smots uit het Nederlands? Treasures of Dutch
• 80% van de Duitse bevolking spreekt thuis uitsluitend Duits. Destatis

Boeken

https://www.bruzz.be/samenleving/wereldrecord-meertalig-voorlezen-gebroken-schaarbeekse-bibliotheek-2023-02-26
https://www.bruzz.be/samenleving/wereldrecord-meertalig-voorlezen-gebroken-schaarbeekse-bibliotheek-2023-02-26
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/others/wereldrecord-meertalig-voorlezen-gebroken-in-schaarbeekse-bibliotheek/ar-AA17YrPd
https://www.uitgeverijvleugels.nl/andere-uitgaven/412-amanda-mckittrick-ros-irene-iddesleigh
https://faroutmagazine.co.uk/james-bond-books-remove-racist-language/
https://onzetaal.nl/schatkamer/kijken-en-luisteren/podcasts/podcast-gerrit-bloothooft-over-voornamen
https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr
https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr
https://www.frankrijk.nl/2023/02/moderne-franse-uitdrukkingen-anglicismen-franglais/
https://www.lifeinnorway.net/viking-words/
https://treasuresofdutch.com/2023/02/22/smots-en-smodzje-smeerboel-in-het-zeventiende-eeuwse-nederlands-en-fries/
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_08_p002.html


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

Wil je graag adverteren voor
bijvoorbeeld een boek, tentoonstelling of
vacature? Zolang het iets met taal te
maken heeft, is Taalpost de ideale plek.
Met een advertentie in Taalpost kun je
meer dan 95.000 taalliefhebbers
bereiken.

Klik hier voor meer informatie en
tarieven. (Culturele instellingen krijgen
korting!)

Interesse? Stuur een mail

En verder
• Er is meer Oudnederlandse literatuur dan ‘Hebben olla vogala’. Peter Alexander

Kerkhoff (video)
• Of zo. De Standaard
• Je kunt stemmen voor de Language Industry Awards 2022. LIA
• Bijvoorbeeld op het door Onze Taal uitgegeven boek Dat mag je óók (al niet meer)

zeggen. Stemformulier

Tweede, geactualiseerde druk

Boek over inclusief taalgebruik

Jouw advertentie in Taalpost?

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://onzetaal.nl/uploads/editor/advertentietarieven_onzetaal_2023.pdf
https://onzetaal.nl/uploads/editor/advertentietarieven_onzetaal_2023.pdf
mailto:adverteren@onzetaal.nl?subject=Adverteren%20in%20Taalpost
https://www.youtube.com/watch?v=Mrgf1nnVdw8&t=1s
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230223_96591262?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.languageindustryawards.eu/nominaties-2022/?doing_wp_cron=1677573431.1796720027923583984375
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QIqlAuzjhkSPp_2xZdbNgooJQ3Ay3LRItllQXggEQ0ZUMVNPTkg3SzlCUVdRRTJNUjFVODk2RUQzTy4u&wdLOR=cE400EA44-315B-EF4B-9F73-6332F6A665C3


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

Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

