
Woord van het jaar

Elk jaar organiseren de uitgevers van het bekendste verklarende woordenboek “De
Dikke Van Dale” het woord van het jaar. Dit gaat dan om een nieuw ontstaan woord,
dat veelal in de media is gebruikt. De eerste verkiezing was in 2007. Het woord van
toen was:  Bokitoproof.  Ook het  afgelopen jaar  kon het  Nederlandse  publiek  weer
nieuwe woorden inzenden in de categorieën: jongerentaal, lifestyle, sport/amusement,
economie  en  politiek.  Door  de  uitgevers  wordt  volgens  hun  site  een  shortlist
opgesteld. Dit is kennelijk een perfect Nederlands woord, want de betekenis volgens
De Dikke Van Dale is: “lijstje van personen of zaken, dat overblijft na selectie uit een
longlist. Dat er meer mensen moeite hebben met het verengelsen van het Nederlands
blijkt wel uit de rubriek “Taalgebruik in goed Nederlands”van de Volkskrant. Dit is
een rubriek waarin lezers worden gevraagd om voor onnodige Engelse woorden een
bruikbaar  Nederlands  alternatief  te  geven.  Uit  de  verschillende  aangeleverde
alternatieven  werd  als  alternatief  voor  longlist  het  al  bestaande  woord:  “groslijst”
gekozen en voor shortlist: “eindlijst”. Ik stel daarom hier maar voor om de politiek te
vragen een onderzoek in te laten stellen naar alle woorden in een vreemde taal en deze
te schrappen, als daarvoor al een goed bestaand Nederlands woord in De Dikke Van
Dale staat,  onder het  motto: “De Dikke Van Dale voor de Nederlandse woorden”.
Maar dit terzijde. Op de eindlijst van dit jaar voor de verkiezing van het woord van het
jaar 2018 staan 18 woorden, waaruit je kunt kiezen. Vandaag 17 december trok ik de
stoute schoenen aan om te gaan stemmen. Daarbij kwam nog dat onder de stemmers
vijf  boekpakketten werden  verloot.  Op een van de volgende woorden kon worden
gestemd: balanstrutje, blokkeerfries, bomcycloon creditboy, drankhangen, hempathie,
intimiteitscoördinator  ,  kantlijnsporter,   kwispellezen,  mangomoment,   plogging,
practivisme,  primarkpremie,  rooftijdschrift,  selfieshopper,  testosterontweet,
vliegschaamte, yogasnuiver. Nadat ik mijn het woord van het jaar had geselecteerd en
op de stemknop had gedrukt kreeg ik de melding:  Oeps, er zijn fouten opgetreden bij
het verwerken van  het formulier. Ik ga er vanuit, dat ze al genoeg stemmen hebben
voor de nr.1. Dit zal wel “Blokkeerfries” worden. Ik ging voor “Balanstrutje”. Ik wil

voor volgend jaar alvast een nieuw woord nomineren, namelijk: MISSTEMMING. 

Coach


