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Woordenschat

voornaam
Iedereen heeft een voornaam, en sommige mensen zijn (of vinden zichzelf)
voornaam. Is er een verband tussen die betekenissen van voornaam? Op de website
van Onze Taal wordt het uitgelegd.

Lees meer

Populairste voornamen
Over voornamen gesproken: wat waren de populairste babynamen van 2022? In
Nederland Emma, Noah en Sam, en in Vlaanderen Noah, Olivia en Arthur. Het valt op
dat drie van de namen eindigen op -a of -ah. Die klank was voor meisjes al een tijdje
populair en is dat nu, onder meer door de internationalisering, ook voor jongens. In
Friesland is het anders: de babynamen Hidde en Jurre verslaan daar Noah, en Lieke en
Fenna verslaan Emma. Toch lijkt er daar een trend te ontstaan om minder vaak voor
Friese voornamen te kiezen. 

Niet iedereen is trouwens tevreden over zijn of haar voornaam: in België veranderden
voor het eerst meer dan 5.000 mensen hun voornaam.
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Een ‘boom’ aan Engelse leenwoorden.
Dat zag taalkundige Nicoline van der Sijs
onlangs toen ze – net als in 1994 en
2012 – het aantal Engelse woorden en
anglicismen in Nederlandse
krantenberichten ging tellen. Vergeleken
met 1994 blijken het er nu driemaal zo
veel te zijn. Ze schrijft erover in het
nieuwe nummer van Onze Taal. 

In dat nieuwe nummer vind je onder veel
meer ook een interview met Paulien
Cornelisse, tips voor het inleiden van
sprekers (‘Doe het niet zoals Bridget
Jones’), en een antwoord op de vraag
waarom de b een ‘bee’ is, maar de h
geen ‘hee’. Plus een opvallend groot
aantal Jannen (Splinter, Janssen en
Modaal).

Lees het artikel over Engelse
leenwoorden en het interview met
Paulien Cornelisse gratis online.

• Balaclava. Team Taaladvies
• Bestorming. Ewoud Sanders
• Hollands Glorie-gen. Taalbank
• Knalltüte. Deutsche Welle

Het nieuwe nummer van Onze Taal

Wetenschappers aan het woord
• Taalkundige Marianne de Heer Kloots heeft een Poolse moeder: “Als we toen ik kind

was door Duitsland naar Polen reden, vond ik die woorden onderweg maar gek.
Waarom praten ze daar nou wéér anders? Waarom praten ze niet gewoon taal?”
Kennislink

• De nieuwe eredoctor Christopher Manning over de gevaren van kunstmatige
intelligentie: “Taalmodellen schrijven geloofwaardig, maar niet per se de waarheid.”
Folia

• De Finse onderzoekster Sini-Tuuli Siponkoski ontdekte dat zingen helpt om sneller
van afasie af te komen: “Twee tot drie uur zingen per week was al erg effectief.”
Scientias

Woorden in opkomst
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• Bitterbal: bijna 100. Frituurwereld
• Gecremeerde kroket: naar de

rechtbank. Mediacourant
• Blank: vermeden in Trouw. Tzum

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 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

Bittere woorden

En verder
• Zin om mee te helpen wielergeschiedenis te (be)schrijven? Dat kan op 28 januari en

2 februari in Roeselare. KOERS
• In een nieuwe taalpodcast zoekt Philip Freriks een gepaste straf voor

taalovertreders. Taalpolitie 
• Een Amerikaans namenmonument voor gevallen soldaten uit de Koreaoorlog staat

vol met administratieve blunders en spelfouten. NOS

Onze Taal-lidmaatschap
+ boek over inclusieve taal
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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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