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Yurigate, sjoemelstaal en krokodel 



Nieuwe woorden: neologismen 
 
Maar: zijn die woorden wel zo nieuw? 
Ja, maar: 
 Ze lijken vaak op woorden die we al kennen: ‘Woordvorming met oude 

bekenden’ (Booij en Van Santen): gebruiken wat je hebt 
 
 ‘What we designate as ‘‘new words’’ are rarely in fact new in the strictest 

sense …. New words are pieced together from the fragments or the whole 
parts of old ones’ (Orin Hargreaves) 

 

 



Hoe zien nieuwe woorden eruit? 

1. combinaties van woorden, vooral door vorming 
van samenstellingen: woorden die er al zijn 
combineren (en soms ook mixen) 

2. bestaande woorden in nieuwe betekenis 
3. leenwoorden 
4. écht creatieve vormingen (maar dit gebeurt 

bijna nooit) 
 

Het is handig als je iets herkent in een nieuw woord: 
dan kun je het woord makkelijk leren en onthouden 



Samenstelling… 

 deurmatmoment, loservlucht, participatiesamenleving, 
politieroofvogel, sjoemelsoftware, sjoemelstaal, worstatelier 

  



Mixwoorden 

         brexit; grexit; pontifexit; trixit 
  bromance; brotox, broga 
   festivaluta 
  discodel; krokodel 
  Brangelina; Kimye 
   
 
 
 
 



Yurigate 



… en andere gates 

Mabelgate 
nipplegate; tepelgate 
dieselgate 
taugate 
 
… en het begon ooit allemaal met het Watergateschandaal 
 
 
… hoe een foute conclusie tot een hoop nieuwe 
 woorden leidt 



Samenstellingen met namen: 
beyoncévlieg 



Bestaande woorden in een nieuwe 
betekenis: slim 
nieuwe betekenis: ‘voorzien van chips, apps, 
elektronica, software, sensoren, etc.’ 
slimme bikini 
slimme bril 
slimme douchekop 
slimme meter 
slimme koelkast 
slim stoplicht 
 
 



En soms: nieuwe afleidingen 

ontrommelen; ontspullen 
verappen ‘ergens een app bij/van maken’ 
selfitis 
 



Woorden lenen… 

Veel uit Engels, vooral op gebied van computers, 
apps, sociale media, technologie in het 
algemeen, etc.: app; touchscreen; selfie 
retweeten: Nederlands werkwoord van gemaakt 
zero-tolerance: term in gebruik bij politie, 
justitie, politiek, etc. 
yolo: you only live once; uitroep, vooral van 
jongeren, geen algemene taal 
 
 
 
 



Selfie vs Otofoto 

Woorden die té bedacht zijn, zijn meestal geen blijvertjes, ook al 
bedenkt een beroemd iemand ze 



Nou ja, behalve als je Roald Dahl bent 

gnifgnuiver 
schurfsluiper 
snoskommer 
flitspopper  
grobbelkwark  
haartoffee 
gruwlelijk 
smeerlijk; walgzaam 



Neologismen op het Instituut voor de 
Nederlandse Taal 
* Veel nieuwe woorden in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), 
onlinewoordenboek van modern Nederlands 
- echte eendagsvliegen nemen we niet op 
- Maar: omdat het ANW een specifieke taalperiode beschrijft, nemen we 

neologismen die binnen die periode een tijd lang veel gebruikt zijn, 
soms toch op 

- Maar wel altijd: heel specifiek dateren en info over 
populariteit/opkomst aangeven 

* Apart neologismenproject; Neoloog 
* Neologisme van de week op ivdnt.org 
* Neologismen in Nederland én België 
* Publicaties over neologismen, bv. ‘Kraamkost, tabletbochels en lelijke 
groente. Hoe zien nieuwe woorden eruit en wie gebruikt ze?’ (Ons Erfdeel) 
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