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Inleiding
Anderhalvemetersamenleving werd in 2020 gekozen als Woord van
het Jaar in Nederland; in België won knuffelcontact. Op 25 september 2021 werd de anderhalvemetermaatregel in Nederland weer
losgelaten, maar door corona is de samenleving in korte tijd enorm
veranderd en dat schreeuwde in alle fases van de crisis om nieuwe
woorden. Aan het begin van de pandemie kon je niet meer naar de
kroeg of op café en dus hief je online het glas tijdens een beeld
borrel of nam je een e-peritief. In Nederland was #blijfthuis trending, en in Vlaanderen #blijfinuwkot (kot is een informeel woord
dat in deze slogan ‘huis’ betekent). Coronakapsels namen steeds
dramatischer vormen aan: thuiswerkers verslonsden een beetje
en de kot couture (oude joggingbroek, verwassen sweater, geen
beha) kwam in de mode. Het
vaccin zorgde voor licht aan het
einde van de tunnel en dat leverde weer allerlei nieuws op. Eerst
was er nog schaarste en moest
je beducht zijn op vaccinatievoor
dringers of vaccinatievoorstekers,
maar toen het inenten goed op
stoom was, kon je zelfs voor een
prikmix kiezen. Bij een prikmix
is je tweede vaccin (meestal Pfizer of Moderna) een andere dan
anderhalvemetersamenleving
11

je eerste (meestal AstraZeneca) omdat sommige vaccins een be
tere bescherming bieden en minder bekende (gevaarlijke) bijwerkingen hebben. 2021 is het jaar van de coronavaccinwoorden.
Nieuwe woorden vormen is bijna altijd gebruiken wat je al
hebt: “woordvorming met oude bekenden”, noemen taalkundigen
Ariane van Santen en Geert Booij dat. Vaak zijn die nieuwe woorden dan ook combinaties van twee bestaande woorden oftewel
samenstellingen; knuffelcontact en raamvisite bijvoorbeeld. In onze
taal heb je er daar enorm veel van. Het Nederlands is namelijk een
“heel samenstellingsvriendelijke taal”, aldus Johan De Caluwe,
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Gent, in de
Vlaamse krant Het Belang van Limburg.
Veel andere nieuwe woorden zijn óók combinaties van twee
woorden, maar tijdens dat combineren zijn er stukjes van beide
woorden afgebrokkeld of in ieder geval van een van die woorden.
Het gaat dan om een bijzonder soort samenstellingen waarbij er
als het ware woorden gemixt zijn (quarantinderen bijvoorbeeld,
een mixwoord van quarantaine en tinderen ‘daten via de app
Tinder’). In de taalkunde krijgt zo’n woord met verkorte stukjes erin
nogal wat verschillende benamingen, bijvoorbeeld samensmelting,
porte-manteauwoord (in het Nederlands geen kapstokwoord maar
soms wel kofferwoord genoemd) of blend. De term blend hoor je het
vaakst, ook internationaal, want zulke woorden worden in veel
talen gevormd (al vinden sommigen alleen woorden als brunch
en Brexit echte blends). In dit boekje zul je vooral de term mixwoord
lezen, zowel voor traditionele blends als voor andere, al dan niet
vrij bewust gecreëerde “taalsmeedsels” zoals taalkundige Siemon
Reker ze ook wel noemt.
Een kleiner gedeelte van de nieuwe woorden is een afleiding,
bijvoorbeeld ontdopen, ontlezen en verappen ‘ergens een app bij
maken; iets in de vorm van een app beschikbaar stellen’. Naast een
12
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woord komt er in een afleiding een element voor dat niet los ge
bruikt kan worden, een zogeheten affix. Zo’n stukje komt voor of
achter een woord, bijvoorbeeld on- in onecht en -heid in schoon
heid. Als het ervoor staat, heet het prefix of voorvoegsel (on-, ont-,
etc.) en als het achteraan staat is het een suffix of achtervoegsel
(bijvoorbeeld -heid en -schap in vriendschap). Affix gebruik je als
overkoepelende term: ont- en -heid zijn beide affixen.
Veel nieuwe woorden zijn geen blijvertjes en zullen dus uiteindelijk niet in een woordenboek van algemeen Nederlands belanden. Sommige zijn bewust gecreëerd voor het moment en duidelijke gevallen van een woordspel: toen de Nederlandse atlete Sifan
Hassan op de Olympische Spelen in Tokio medaille na medaille
behaalde, vormde radiopresentator en cabaretier Dolf Jansen
spontaan het woord sifantisch (een mix van de voornaam Sifan en
fantastisch), en ook sifantastisch dook op. Toen in dezelfde sportzomer de ontknopingsmatch van Wimbledon en de voetbalfinale
van het EK in Wembley op dezelfde dag vielen, werd die legendarische dag al snel Wembledon gedoopt. Typische voorbeelden van
gelegenheidsvormingen die snel weer in vergetelheid raken, maar
die wel talige creativiteit laten zien.
Het zou jammer zijn als nieuwe woorden – en dan ook de minder beklijvende – nergens worden vastgelegd, want ze zitten vaak
interessant in elkaar. Ze passen bijvoorbeeld in een bepaald pa
troon van woordvorming dat je eveneens ziet bij andere nieuwe
woorden (behalve lokpubers heb je bijvoorbeeld lokoma’s en lok
koffers) en ze lijken in vorm en betekenis vaak op woorden die al
bekend zijn (een hangoudere hangt doelloos rond, net als de hang
jongere). Bovendien vertegenwoordigen veel nieuwe woorden duidelijk een bepaalde tijd. De coronacrisis zorgt ervoor dat “de taalmachine gloeit”, aldus Sarah Vankersschaever in de Vlaamse krant
De Standaard, maar ook de economische recessie van ruim tien
Inleiding
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jaar geleden was een bron van nieuwe woorden, bijvoorbeeld
bankendomino ‘reeks faillissementen van onderling samenwer
ken
de financiële instellingen’ en recessionista ‘modebewuste
vrouw die in tijden van crisis probeert om er met zo min mogelijk
geld zo modieus mogelijk uit te zien; fashionista in crisistijd’. Ook
perioden van verkiezingen en kabinetsformaties zijn altijd aan
leiding voor veel nieuwe woorden. Bovendien zijn neologismen,
zoals nieuwe woorden met een moeilijker woord vaak genoemd
worden, een populair onderwerp: journalisten, studenten en leerlingen willen er alles over weten en schrijven er vaak over. Lexico
grafen (woordenboekmakers) en andere taalkundige onderzoekers van over de hele wereld houden zich ermee bezig in onder
andere woordenboekprojecten, en praten erover op congressen.
Om al die woorden te bewaren, is er dit boekje, maar er is sinds
kort ook een speciaal woordenboek gewijd aan nieuwe woorden.
In 2018 is er op het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) gestart

hangouderen in Groningen
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met een neologismenwoordenboek, om niet alleen de beklijvende
nieuwe woorden (app, selfie, keuzestress, ontspullen) te kunnen vastleggen, maar ook veel nieuwe woorden die maar eventjes bestaan
hebben. Het heet het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW)
en is net als het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) alleen
als internetwoordenboek beschikbaar. Een eerste versie van het
WNW kwam eind 2021 online en het zal steeds worden geüpdatet.
Nieuwe woorden worden er vrij uitgebreid in beschreven: niet
alleen de betekenis wordt vermeld, maar ook informatie over
grammatica, spelling en etymologie (de oorsprong van het woord).
Bij ieder woord wordt vermeld wanneer het opkwam en of het
lang in gebruik is gebleven: de ‘levenscyclus’ kan zo in kaart worden
gebracht. Indien bekend wordt de persoon vermeld die het woord
bedacht of populair maakte. De Nederlandse schrijver Martin Bril
bijvoorbeeld verzon rokjesdag niet, maar heeft het woord wel be
roemd gemaakt; de Belgische weerman Frank Deboosere zorgde
ervoor dat ochtendgrijs populair werd. Ook de bron waarin het
woord voor het eerst is gebruikt, wordt vermeld en hoe het woord
vormelijk in elkaar zit. Verder kun je laten zien hoe een nieuw
woord past in de taal: hoe het lijkt op woorden die al bekend klinken, maar toch ook een eigen betekenis heeft.
In dit boekje besteden we zowel aandacht aan Nederlands-
Nederlands als Belgisch-Nederlands, net als in de woordenboeken
die op het INT gemaakt worden. Een prominente plaats is ingeruimd voor coronawoorden, maar er is meer. Ook als je de hoest
schaamte voorbij bent en je niet meer hoeft te anderhalvemeteren,
zullen er immers nieuwe woorden bij komen. Voor de coronapandemie werd de Nederlandse woordenschat ook al uitgebreid, want
neologismen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Nieuwe
woorden weerspiegelen de steeds veranderende maatschappij en
sommige onderwerpen springen nogal in het oog of zijn controInleiding
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versieel. De klimaatverandering begint zorgelijke vormen aan te
nemen: ook dit jaar kwamen er dus een hoop nieuwe groene en
duurzame woorden bij, net als de voorgaande jaren. Corona en
klimaat zijn belangrijke thema’s van de afgelopen jaren, maar ook
de onlinewereld is de laatste tijd een belangrijke bron van nieuwe
woorden. En er zijn ook maatschappelijke onderwerpen die altijd
wel voor allerlei nieuwigheden zorgen, bijvoorbeeld politiek, life
style en gezondheid. De woordenschat wordt ook regelmatig uit
gebreid met nieuwe vaktaal: specifieke termen die vooral door
specialisten binnen een bepaald vakgebied worden gebruikt. In
dit boekje vind je recente nieuwe woorden zoals die in Nederland
en België gevormd zijn. Van 2021, maar soms ook van een paar jaar
ervoor.
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Nieuwe woorden vormen
Bij het vormen van nieuwe woorden worden vaak dezelfde procedés
gebruikt. De bekendste zijn:
samenstelling combinatie van twee (bestaande) woorden, bijvoorbeeld coronakapsel, participatiesamenleving en sjoemelsoftware
mixwoord combinatie van twee (bestaande) woorden, waarbij tijdens het combineren stukjes van één of beide woorden afbrokkelen, bijvoorbeeld Brexit en skyperinha. Sommige woorddelen worden vaker gebruikt, bijvoorbeeld bro(-) dat een verkorting is van
Engels brother en in samenstellingen vaak ‘bestemd voor mannen’
betekent, zoals in brotox ‘botox voor mannen’ en broga ‘yoga voor
mannen’. Ook het element (-)zine komt vaak voor, bijvoorbeeld in
digizine ‘digitaal magazine’ en egozine ‘magazine opgehangen
aan één, meestal bekende, persoon, bijvoorbeeld het Nederlandse
tijdschrift Linda’.
afleiding combinatie van een woord en een gebonden woorddeel,
een zogeheten affix, bijvoorbeeld ontspullen
bestaand woord in een nieuwe betekenis woord dat bekend raakt
in een helemaal nieuw gebruik, bijvoorbeeld eerlijk ‘op menswaardige wijze vervaardigd’ en groen ‘milieuvriendelijk’
nieuw leenwoord woord afkomstig uit een andere taal, bijvoorbeeld app en hygge (uit het Deens) ‘gezellig; knus’
Echt creatieve woordvorming met niet-bestaande woorden of woorddelen komt bijna niet voor.
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