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Nieuwe woorden ontstaan volgens
Waszink (43) op gebieden waar de
realiteit snel verandert. Een be-
kend voorbeeld daarvan is de mo-
dewereld, waar trends elkaar snel
opvolgen en waar dus voortdurend
nieuwe woorden nodig zijn. Maar
de coronacrisis schokt de hele
samenleving, en bij die schokgolf
komen heel wat nieuwe woorden
vrij. Na het ’coronahamsteren’
zitten we in ’thuisisolatie’ tussen
de rollen wc-papier en hebben
velen van ons door het ’afstandson-
derwijs’ vast flink last van ’thuis-
isolatie-irritatie’. 

Het mooiste nieuwe woord tot
nu toe vindt Waszink wel ’hoest-
dab’, voor ’in je elleboog hoesten’.
Ze vond het op een jongerenwebsi-
te en ook andere sites namen het
over. „Dabben is een dansstijl,
waarbij de danser het hoofd laat
zakken terwijl hij zijn arm en
elleboog omhoog werpt. De bewe-
ging lijkt van zichzelf al een beetje
op niezen.”

Woordenschat
De in Leiden geboren en getogen
Waszink is lexicograaf. Dat is een
taalonderzoeker die, zoals ze zelf
zegt, als taak heeft ’de woorden-
schat te beschrijven’. Dat doet zij
bij het Instituut voor de Neder-
landse Taal (INT), dat gevestigd is
in het Snouck Hurgronjehuis aan
het Rapenburg. Ze werkt mee aan
het actueel houden van het Alge-
meen Nederlands Woordenboek
(ANW) en werkt ook aan een ne-
ologismenwoordenboek. 

Haar belangstelling gaat speci-

fiek uit naar jongeren-, straat- en
hiphoptaal, waarover ze ook regel-
matig lezingen geeft - zij het ’nu
even niet. Nu zit ik lekker thuis te
werken’. Eén van haar activiteiten
is het kiezen van het ’neologisme
van de week’, waarover zij weke-
lijks, in afwisseling met haar colle-
ga Rob Temelaars, een bericht
maakt voor de website van het
INT. Ook het Leidsch Dagblad gaat
het neologisme wekelijks op dins-
dag publiceren.

Samenstelling
Een neologisme is meestal een
samenstelling van twee al bestaan-
de woorden. Dat garandeert dat
taalgebruikers het nieuwe woord
snel begrijpen. Een woord dat
’lekker bekt’ maakt de meeste kans
om te worden opgenomen in de
taal van alledag. Een alliteratie als
’coronacurve’ (een grafiek waarbij
de stand van het aantal nieuwe
ziekte- en sterfgevallen en zieken-
huisopnames wordt bijgehouden)
voldoet aan die voorwaarde. 

Schaamte
Samenstellingen met -schaamte
doen het op dit moment in het
Nederlands ook goed; kennelijk
ervaren we veel om ons over te
schamen. Waszink noemt hoest- en
niesschaamte als nieuwe schaamte-
woorden. Al wat ouder zijn het
bekende ’vliegschaamte’ (gedefini-
eerd als ’schaamte die iemand
ervaart als hij of zij gebruikmaakt
van een vliegtuig terwijl er minder
milieubelastende alternatieven zijn
om zich te verplaatsen’). Andere
voorbeelden zijn ’stookschaamte’
(voor eigenaars van houtkachels en
open haarden), ’skischaamte’ (voor
skiërs die inzien hoe slecht skiën is
voor de natuur) en ’vleesschaamte’
(schaamte die vleesliefhebbers
ervaren bij het nuttigen van vlees).
Waszink werkt op dit moment aan
een populairwetenschappelijk boek
over nieuwe woorden dat begin
september uit moet komen. Ook de
schaamtewoorden worden hierin
uitgebreid behandeld.

Nieuwe woorden die geen al
bekende woorden bevatten, komen

bijna niet voor. Een nonsenswoord
als ’gnurp’ bijvoorbeeld is wel
gemakkelijk te bedenken, maar
vindt toch zo goed als geen ingang
in de taal. „Het probleem hiermee
is, dat zulk soort woorden niets
oproepen. De taalgebruikers begrij-
pen niet wat ze betekenen, waar-
door ze in de praktijk de conversa-
tie vooral hinderen. Ik ken maar
één voorbeeld van zo’n verzonnen
woord dat wel in de spreektaal is
opgenomen - ’blurb’ als omslag-
tekst op de achterkant van een
boek, maar de meningen verschil-
len erover of dat wel daadwerkelijk
een willekeurig gevormd woord
is.”

Slim
Wat wel vaak voorkomt, is dat
bestaande woorden er een nieuwe
betekenis bij krijgen. Zo kunnen
aloude woorden opeens weer neo-
logismen worden. Waszink geeft
’slim’ als voorbeeld van zo’n
woord. Iemand die slim is, heeft
een snelle geest en komt met idee-
en en oplossingen waar een ander
niet aan denkt. Bij uitbreiding zijn
nu ook apparaten ’slim’ doordat ze
verbonden zijn met internet: een
slimme kattenbak (die laat weten
wanneer hij verschoond wil wor-
den), een slimme koelkast (die zelf

boodschappen bestelt).

Leenwoorden
Het Nederlands is niet ’neologisti-
scher’ dan andere talen. De behoef-
te aan nieuwe woorden ontstaat als
wij een nieuwe realiteit ervaren,
waarin verschijnselen zich voor-
doen die om woorden vragen. Dat
is in alle talen zo. Wel, zegt Was-
zink, zijn niet alle neologismen in
het Nederlands ’per se nodig’, zoals
veel Engelse leenwoorden waar-
voor het Nederlands een prima
equivalent heeft. ’Cereals’ voor
ontbijtgranen of ’sale’ voor uitver-
koop - iedereen kent daar wel
voorbeelden van. 

Toch zijn veel Engelse woorden
echt ingeburgerd in het Neder-
lands, zegt Waszink. Pogingen om
daar wat aan te doen, krijgen al
gauw iets ’krampachtigs’. „High
five en touchscreen zijn de normale
woorden in ons dagelijks taalge-
bruik en niet juichklap en aanraak-
scherm.” Als de overheidsmaatre-
gelen tegen het coronavirus niet
blijken te werken, gaat Nederland
straks toch echt in een ’lockdown’,
en niet op ’snotslot’.

Wilfred Simons

Hoestdab en
kuchschot:

woorden
volgen de

realiteit

Veel Engelse
woorden zijn
ingeburgerd

Voor een taalkundige als
Vivien Waszink is de coro-
napandemie een fascine-
rende tijd. De behoefte

aan nieuwe woorden is groot, nu
nieuwe, onbekende verschijnselen
dringend vragen om benoemd te
worden. „Het maken van neologis-
men, nieuwe woorden, is geen
spel”, zegt ze. ,,Woorden als ander-
halvemeterpolitie en kuchschotje
worden nu echt gebruikt, al vraag
ik me af of ze uiteindelijk in een
woordenboek belanden.”

Vivien Waszink. Het mooiste nieuwe ’coronawoord’ tot nu toe vindt ze wel ’hoestdab’, voor ’in je elleboog hoesten’. FOTO HIELCO KUIPERS

LDN 29◆
zaterdag 4 april 2020 5Verhaal van de dag 5

Leiden ■ Een samenstelling met
’corona’, daar kon Rob Tempe-
laars van het INT, die afgelopen
week het ’Neologisme van de
week’ uitkoos, niet omheen. Zijn
oog viel op het woord ’corona-
hufter’ - dat is ’iemand die zich
ten tijde van de corona-uitbraak
asociaal gedraagt door zich be-
wust niet aan de door de over-
heid opgelegde maatregelen te
houden’.

Coronahufters, schrijft Tempe-
laars op de website van het INT,
zijn er ook in Engeland. Daar
heten ze ’covidiots’, een mooi
Engels neologisme dat is afgeleid
van de naam van het virus, Co-
vid-19. In het Nederlands is dat
ook alweer vertaald, als ’covidio-
ten’. „Je hebt ze in alle soorten en
maten. Mensen die zich in super-
markten niet willen houden aan
de voorgeschreven anderhalve
meter afstand, types die agressief

reageren als zij erop gewezen
worden dat zij afstand moeten
nemen.” 

Een aparte categorie hufters,
schrijft Tempelaars, „vormen
aso’s die anderen dreigen te be-
smetten, de zogeheten corona-
dreigers. De eersten daarvan zijn
al beboet en berecht, zoals de
coronaspuger, de coronahoester
en de coronakucher.”

Vaste voet
Dan zijn er de corona-ontken-
ners, en lieden die elkaar besmet-
ten tijdens coronafeestjes. Ook zij
mogen onder de coronahufters
worden geschaard. Het woord
heeft inmiddels als samenstelling
een plekje gekregen in het artikel
’corona’ in het Algemeen Neder-
lands Woordenboek, met veertig
andere woorden. ,,Ook Wikipedia
meldt het woord al in het artikel
’Coronacrisis in Nederland’.’’

Het is al voor de derde keer dat
Waszink en Tempelaars een coro-
na-gerelateerd woord kiezen als
neologisme van de week. Vorige
week was dat ’hoestdab’ (zie het
hoofdverhaal op deze pagina) en
de week daarvoor ’coronakabi-
net’. 

In februari leefde de pandemie
nog niet zo in de taal. Opmerke-
lijke nieuwe woorden waren toen
onder meer: taalmakelaar (door
de gemeente aangestelde functio-
naris die laaggeletterden in con-
tact brengt met instanties die
kunnen helpen hun Nederlands
te verbeteren) en ’het witte balk-
je’ (wit balkje dat op een foto
over de ogen en de naam van een
slachtoffer van een misdrijf ge-
plaatst wordt om deze onherken-
baar te maken en zodoende diens
privacy te waarborgen. Het witte
balkje is de tegenhanger van het
zwarte balkje bij verdachten).

Coronahufters en covidioten - het 
virus besmet ook de Nederlandse taal 

◆
Tinga

Leidenaar Merijn Tinga is bioloog, kunstenaar en avonturier. Tel
dat bij elkaar op en je hebt zijn alter ego, de Plastic Soup Surfer.
Op deze plek schrijft Tinga elke week over wat hem bezighoudt.

◆

Ik zit binnen. U zit binnen. 99% van de Nederlanders zegt zich
aan de vrijheidsbeperkende maatregelen te houden. Zelfs als je

helemaal zeker bent dat je níet besmet bent: je blijft toch binnen.
Terwijl feitelijk de kans dat je besmet raakt miniem is. De Trump
van vorige week zou over vandaag hebben kunnen tweeten: Doe
normaal Dutchies. In Nederland 0.09% mensen besmet. Afgeronde
kans op besmetting nul. 9000 mensen dood aan gewone griep in
2017. Hup, aan het werk!…

Feiten die geen haak vinden in ons brein: we ‘denken’ verder dan
vandaag. “Duh”… natuurlijk hou je je nu in! Iedereen ‘begrijpt’ dat
we onze individuele vrijheid moeten inperken voor een hoger
doel. De besmetting remmen heeft als doel een grotere vrijheid op
de langere termijn voor ons allemaal. We zijn ervan ‘doordrongen’
dat het omgekeerde - ieder voor zich – zal resulteren in willekeuri-
ge uitval, chaos, meer lijden, meer doden en meer onzekerheid. We
handelen naar dit denken. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat blijkt
door uitzonderingen als Trump en Bolsonaro die pas deze week
bijdraaiden. Of uit de president van Turkmenistan die ontkent dat
het virus bestaat en het woord ‘coronavirus’ heeft verboden. Mijn
puberdochter riep uit: Hoe dan?!

Als je het gevecht tussen het virus en wij Nederlanders terug-
brengt naar kernwaarden dan gaat het in het diepste om de waar-
den ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’. We hebben de balans tussen ‘indivi-
duele vrijheid’ en ‘toekomstige vrijheid voor ons allemaal’ verscho-
ven in het voordeel van het laatste. Vanaf het verschijnen van het
virus in Nederland zijn alle ontwikkelingen vanuit dit denkraam
gepresenteerd.

Vrijheid kent twee kanten. De kortetermijnvrijheid die ligt bij
het individu, en de langetermijnvrijheid voor de maatschappij en
de toekomstige generaties. Als iedereen tot in het maximale zijn
individuele vrijheid benut – in consumptie, eigen ontwikkeling en
in het zoeken naar manieren om wetten of handhaving te omzei-
len - gaat dat ten koste van de leefomgeving van ons allemaal. Een
aftakelende leefomgeving gaat ten koste van onze gezamenlijke
vrijheid om veilig en gezond te kunnen leven: zonder lucht- of
watervervuiling, zonder kans op overstroming of droogte bijvoor-
beeld.

Hoe komt het nu dat we bij de aanpak van het coronavirus deze
afweging van vrijheid in de aanpak zo vanzelfsprekend vinden,
maar als het gaat om de opwarming, afsterving en plastificering
van de aarde, we vasthouden aan de hoogste vorm van individuele
vrijheid? Antwoord: het denkraam.

Willen we de grote milieuproble-
men aanpakken dan zullen we
moeten beginnen met het
bouwen aan (of van?) het den-
kraam. De logische manier van
het plaatsen van nieuws dat we
binnen krijgen in een nieuw
kader. Een denkraam dat start
vanuit de onze kernwaarden:
vrijheid en gelijkheid.

Als je nu denkt; ‘Merijn wat
bazel je nou; dat Corona-virus is
heel anders, dat is ‘hier en
nu’ dan toont het dat er
nog geen vrijheids-den-
kraam voor de ophit-
ting, afsterving en
plastificering in je
brein bestaat. Dat je
in een Turkmeense
ontkenning zit. Er
zijn rapporten ge-
noeg die de urgentie
aangeven. Voldoende
fenomenen in onze
achtertuin die ons
direct raken. Wat we
missen zijn de haken
in ons brein om het te
plaatsen.

Ook als je geen
corona hebt blijf je
binnen en hou je an-
derhalve meter afstand.
Ik daag je uit dat te
vertalen naar je volgende
vliegreis, biefstuk of
flesje cola voor onderweg.

Vrij denkraam

Vrij denkraam


