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De naam van Facebook verandert in Meta © REUTERS

In Israël lachen ze om nieuwe naam
Facebook: Meta is Hebreeuws voor
‘dood’
De nieuwe naam van Facebook werkt in Israël op de lachspieren. Meta,
zoals topman Mark Zuckerberg deze week trots zijn moederbedrijf
doopte, betekent in het Hebreeuws namelijk ‘dood’. En dat zorgt op
sociale media voor veel hilariteit.

Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook Facebook. Maar het
moederbedrijf verandert zijn naam in Meta, zo maakte topman Mark
Zuckerberg deze week bekend. De nieuwe naam sluit beter aan op de
ambitieuze plannen van Zuckerberg om een nieuwe virtuele wereld te
ontwikkelen. De socialemedia-app blijft wel Facebook heten. Het concern
daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Sinds de bekendmaking steken vooral Joodse gebruikers de draak met
naamsverandering. Meta lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord voor ‘dood’,
twitterde techdeskundige Nirit Weiss-Blatt. ‘De Joodse gemeenschap zal deze
naam de komende jaren belachelijk maken', schreef ze. Ook andere twitteraars
wijzen Facebook op de ongelukkige naamkeuze.

Fysiek en virtueel
Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die
metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en
webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te
verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de
fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ,,Het kan
nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden‘’, aldus
Zuckerberg.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om
de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht
een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die
aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne
onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.

  

Deze apps zijn onmisbaar voor boekenlezers (en -luisteraars)

Deze apps zijn onmisbaar voor boekenle-
zers (en -luisteraars)
Lees jij het ene na het andere boek uit of zet je onderweg graag een
luisterboek op? Of je nu liever een e-book of papieren boek leest, of…
toch liever luistert: deze apps zijn onmisbaar voor boekenlezers en -
luisteraars.
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De naam van Facebook verandert in Meta © REUTERS

In Israël lachen ze om nieuwe naam
Facebook: Meta is Hebreeuws voor
‘dood’
De nieuwe naam van Facebook werkt in Israël op de lachspieren. Meta,
zoals topman Mark Zuckerberg deze week trots zijn moederbedrijf
doopte, betekent in het Hebreeuws namelijk ‘dood’. En dat zorgt op
sociale media voor veel hilariteit.

Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook Facebook. Maar het
moederbedrijf verandert zijn naam in Meta, zo maakte topman Mark
Zuckerberg deze week bekend. De nieuwe naam sluit beter aan op de
ambitieuze plannen van Zuckerberg om een nieuwe virtuele wereld te
ontwikkelen. De socialemedia-app blijft wel Facebook heten. Het concern
daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Sinds de bekendmaking steken vooral Joodse gebruikers de draak met
naamsverandering. Meta lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord voor ‘dood’,
twitterde techdeskundige Nirit Weiss-Blatt. ‘De Joodse gemeenschap zal deze
naam de komende jaren belachelijk maken', schreef ze. Ook andere twitteraars
wijzen Facebook op de ongelukkige naamkeuze.

Fysiek en virtueel
Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die
metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en
webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te
verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de
fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ,,Het kan
nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden‘’, aldus
Zuckerberg.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om
de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht
een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die
aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne
onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.
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luisterboek op? Of je nu liever een e-book of papieren boek leest, of…
toch liever luistert: deze apps zijn onmisbaar voor boekenlezers en -
luisteraars.
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De naam van Facebook verandert in Meta © REUTERS

In Israël lachen ze om nieuwe naam
Facebook: Meta is Hebreeuws voor
‘dood’
De nieuwe naam van Facebook werkt in Israël op de lachspieren. Meta,
zoals topman Mark Zuckerberg deze week trots zijn moederbedrijf
doopte, betekent in het Hebreeuws namelijk ‘dood’. En dat zorgt op
sociale media voor veel hilariteit.

Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook Facebook. Maar het
moederbedrijf verandert zijn naam in Meta, zo maakte topman Mark
Zuckerberg deze week bekend. De nieuwe naam sluit beter aan op de
ambitieuze plannen van Zuckerberg om een nieuwe virtuele wereld te
ontwikkelen. De socialemedia-app blijft wel Facebook heten. Het concern
daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Sinds de bekendmaking steken vooral Joodse gebruikers de draak met
naamsverandering. Meta lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord voor ‘dood’,
twitterde techdeskundige Nirit Weiss-Blatt. ‘De Joodse gemeenschap zal deze
naam de komende jaren belachelijk maken', schreef ze. Ook andere twitteraars
wijzen Facebook op de ongelukkige naamkeuze.

Fysiek en virtueel
Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die
metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en
webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te
verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de
fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ,,Het kan
nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden‘’, aldus
Zuckerberg.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om
de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht
een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die
aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne
onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.
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Deze apps zijn onmisbaar voor boekenle-
zers (en -luisteraars)
Lees jij het ene na het andere boek uit of zet je onderweg graag een
luisterboek op? Of je nu liever een e-book of papieren boek leest, of…
toch liever luistert: deze apps zijn onmisbaar voor boekenlezers en -
luisteraars.

8 Vederlicht of een
vouwbaar scherm:
deze fancy laptops
zijn absolute
aanraders volgens
onze techexpert

1

Je (nieuwe) huis
inrichten met een
smartphone: zo doe
je dat

Elon Musk tijdens
rechtszaak: ‘Dat ik
tweet, betekent niet
dat mensen mij
geloven’

‘Apple introduceert
de USB-C-poort bij
de iPhone 15 deze
herfst’: dit verandert
er op techvlak in
2023

Steeds meer jongeren hebben last van
belangst, gaat het telefoneren
uitsterven?
Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek
Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft…
elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag:
mij niet bellen.

Alleen onder deze
voorwaarden mag je
met geopende
achterklep rijden

17

PREMIUM

Gebouw handmatig
inspecteren? Door
deze start-up kan dit
nu vanuit je luie
stoel

Hulpverleners als helden onthaald bij terugkeer uit aardbevingsgebied

Hulpverleners als helden onthaald
bij terugkeer uit aardbevingsgebied

De Ligt wint in spannend duel
met Bayern van PSG, Tottenham
zakt door het ijs tegen AC Milan

Als politici zo zouden �yeren,
winnen ze de verkiezingen

HUMOR

SPECIAAL VOOR ABONNEES

Neem nu een
tijdschrift naar keuze
met 50% korting

07:30  Je (nieuwe) huis inrichten met een
smartphone: zo doe je dat

13-02  Eurocommissaris Johansson en
minister Bruins Slot uitgeroepen tot…
privacyschenders
12-02  Dubbele contacten op je smartphone?
Zo los je het eenvoudig op

10-02  Presentatie maken zonder
PowerPoint? Deze alternatieven zijn de…
moeite waard
10-02  Nieuwste trends in
speelgoedland: kinderen spelen niet meer…
buiten, maar in virtuele wereld

 PREMIUM

Dit zijn deze week de
eerlijkste en beste tech-
koopjes

Je (nieuwe) huis inrichten
met een smartphone: zo doe
je dat

1
Dubbele contacten op je
smartphone? Zo los je het
eenvoudig op

2
Presentatie maken zonder
PowerPoint? Deze
alternatieven zijn de moeit…
waard 3

WEEKDEAL: Herinneringen
Top 50 Concert

Van €46,50 voor €39,00

Hotelovernachting bij NH
Hotels voor 2 pers. incl.
ontbijt

Voor €89,00

Bastion hotelovernachting
incl. ontbijt voor 2 pers.

Van €115,50 voor €79,00

ISU WK Afstanden 2023

Voor €33,50

Het Spoorwegmuseum

Van €17,50 voor €12,50

Dubbele contacten op je
smartphone? Zo los je het
eenvoudig op

Je (nieuwe) huis inrichten
met een smartphone: zo doe
je dat

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?

art.caroline@telfort.nl Aanmelden
  

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen

Colofon

Auteursrecht

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Privacy statement

Cookie statement

Vacatures

Privacy instellingen

Service

Klantenservice

Krant niet bezorgd?

Mijn account

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Meer AD

Abonnee worden

Digitale krant

Nieuwsbrieven

Webwinkel

Kortingscodes

RSS

Apps

        ADR Nieuwsmedia logo

© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

Voor jou als abonnee
Maak voordelig kennis met een blad naar keuze. Je hebt al een proefabonnement voor 10,!. Stopt
vanzelf.

Lees meer

Mijn Gemeente Feelgood Auto Geld Gezin Gezond Koken & Eten Tech Werk Wonen Achter de Schermen

WEBWINKELNIEUWS REGIO SPORT SHOW PLAY PODCAST PUZZEL

META

9



Techredactie 30-10-21, 21:52 Laatste update: 30-10-21, 22:12

LEES MEER

NET BINNEN

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

MEEST GELEZEN

AD WEBWINKEL

BEZOEK DE WEBWINKEL

MEEST GEDEELD

De naam van Facebook verandert in Meta © REUTERS

In Israël lachen ze om nieuwe naam
Facebook: Meta is Hebreeuws voor
‘dood’
De nieuwe naam van Facebook werkt in Israël op de lachspieren. Meta,
zoals topman Mark Zuckerberg deze week trots zijn moederbedrijf
doopte, betekent in het Hebreeuws namelijk ‘dood’. En dat zorgt op
sociale media voor veel hilariteit.

Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook Facebook. Maar het
moederbedrijf verandert zijn naam in Meta, zo maakte topman Mark
Zuckerberg deze week bekend. De nieuwe naam sluit beter aan op de
ambitieuze plannen van Zuckerberg om een nieuwe virtuele wereld te
ontwikkelen. De socialemedia-app blijft wel Facebook heten. Het concern
daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Sinds de bekendmaking steken vooral Joodse gebruikers de draak met
naamsverandering. Meta lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord voor ‘dood’,
twitterde techdeskundige Nirit Weiss-Blatt. ‘De Joodse gemeenschap zal deze
naam de komende jaren belachelijk maken', schreef ze. Ook andere twitteraars
wijzen Facebook op de ongelukkige naamkeuze.

Fysiek en virtueel
Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die
metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en
webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te
verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de
fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ,,Het kan
nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden‘’, aldus
Zuckerberg.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om
de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht
een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die
aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne
onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.
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Lees jij het ene na het andere boek uit of zet je onderweg graag een
luisterboek op? Of je nu liever een e-book of papieren boek leest, of…
toch liever luistert: deze apps zijn onmisbaar voor boekenlezers en -
luisteraars.
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De naam van Facebook verandert in Meta © REUTERS

In Israël lachen ze om nieuwe naam
Facebook: Meta is Hebreeuws voor
‘dood’
De nieuwe naam van Facebook werkt in Israël op de lachspieren. Meta,
zoals topman Mark Zuckerberg deze week trots zijn moederbedrijf
doopte, betekent in het Hebreeuws namelijk ‘dood’. En dat zorgt op
sociale media voor veel hilariteit.

Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook Facebook. Maar het
moederbedrijf verandert zijn naam in Meta, zo maakte topman Mark
Zuckerberg deze week bekend. De nieuwe naam sluit beter aan op de
ambitieuze plannen van Zuckerberg om een nieuwe virtuele wereld te
ontwikkelen. De socialemedia-app blijft wel Facebook heten. Het concern
daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Sinds de bekendmaking steken vooral Joodse gebruikers de draak met
naamsverandering. Meta lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord voor ‘dood’,
twitterde techdeskundige Nirit Weiss-Blatt. ‘De Joodse gemeenschap zal deze
naam de komende jaren belachelijk maken', schreef ze. Ook andere twitteraars
wijzen Facebook op de ongelukkige naamkeuze.

Fysiek en virtueel
Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die
metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en
webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te
verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de
fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ,,Het kan
nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden‘’, aldus
Zuckerberg.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om
de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht
een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die
aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne
onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.
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Deze apps zijn onmisbaar voor boekenle-
zers (en -luisteraars)
Lees jij het ene na het andere boek uit of zet je onderweg graag een
luisterboek op? Of je nu liever een e-book of papieren boek leest, of…
toch liever luistert: deze apps zijn onmisbaar voor boekenlezers en -
luisteraars.
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In Israël lachen ze om nieuwe naam
Facebook: Meta is Hebreeuws voor
‘dood’
De nieuwe naam van Facebook werkt in Israël op de lachspieren. Meta,
zoals topman Mark Zuckerberg deze week trots zijn moederbedrijf
doopte, betekent in het Hebreeuws namelijk ‘dood’. En dat zorgt op
sociale media voor veel hilariteit.

Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook Facebook. Maar het
moederbedrijf verandert zijn naam in Meta, zo maakte topman Mark
Zuckerberg deze week bekend. De nieuwe naam sluit beter aan op de
ambitieuze plannen van Zuckerberg om een nieuwe virtuele wereld te
ontwikkelen. De socialemedia-app blijft wel Facebook heten. Het concern
daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Sinds de bekendmaking steken vooral Joodse gebruikers de draak met
naamsverandering. Meta lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord voor ‘dood’,
twitterde techdeskundige Nirit Weiss-Blatt. ‘De Joodse gemeenschap zal deze
naam de komende jaren belachelijk maken', schreef ze. Ook andere twitteraars
wijzen Facebook op de ongelukkige naamkeuze.

Fysiek en virtueel
Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die
metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en
webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te
verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de
fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ,,Het kan
nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden‘’, aldus
Zuckerberg.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om
de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht
een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die
aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne
onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.
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In Israël lachen ze om nieuwe naam
Facebook: Meta is Hebreeuws voor
‘dood’
De nieuwe naam van Facebook werkt in Israël op de lachspieren. Meta,
zoals topman Mark Zuckerberg deze week trots zijn moederbedrijf
doopte, betekent in het Hebreeuws namelijk ‘dood’. En dat zorgt op
sociale media voor veel hilariteit.

Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook Facebook. Maar het
moederbedrijf verandert zijn naam in Meta, zo maakte topman Mark
Zuckerberg deze week bekend. De nieuwe naam sluit beter aan op de
ambitieuze plannen van Zuckerberg om een nieuwe virtuele wereld te
ontwikkelen. De socialemedia-app blijft wel Facebook heten. Het concern
daarachter is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Sinds de bekendmaking steken vooral Joodse gebruikers de draak met
naamsverandering. Meta lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord voor ‘dood’,
twitterde techdeskundige Nirit Weiss-Blatt. ‘De Joodse gemeenschap zal deze
naam de komende jaren belachelijk maken', schreef ze. Ook andere twitteraars
wijzen Facebook op de ongelukkige naamkeuze.

Fysiek en virtueel
Meta verwijst naar de zogenoemde ‘metaverse’ die het bedrijf wil bouwen. Die
metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en
webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te
verlaten. In de visie van Facebook moet het een combinatie worden van de
fysieke en de virtuele wereld, die toegankelijk is terwijl je online bent. ,,Het kan
nieuwe creatieve, sociale en economische mogelijkheden bieden‘’, aldus
Zuckerberg.

Critici zien de naamsverandering bij Facebook als een moedwillige poging om
de aandacht af te leiden van de vele schandalen rondom het bedrijf. Zo bracht
een klokkenluidster recent een reeks interne documenten naar buiten, die
aantoonden dat het bedrijf niets deed met verontrustende interne
onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën.
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