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Marnix en Marjan van Lichtenvoorde, Nieuwe woorden van de jaren 90, Scheldwoorden van de jaren 90, Vreemde woorden 
van de jaren 90 (Michon, Helmond 1993), resp. 64, 63, 79 pp. 
 
Ook in de lexicografie lopen heel wat krentenpikkers rond. Er is momenteel een hausse in allerhande jargonwoordenboekjes 
en boekjes over taal. Sommige daarvan zijn ware klassiekers geworden. Turbotaal van journalist/trendwatcher Jan 
Kuitenbrouwer werd een ongeëvenaard succes; geheel terecht overigens. Jammer genoeg zijn een paar dubieuze uitgevers en 
taalkundigen van de kouwe grond poen gaan ruiken. Het idee is in feite simpel: je samplet een aantal succesvolle taalboekjes, 
waarbij je het niet zo nauw neemt met de opnemingscriteria; je stopt rond het resultaat een mooi glanzend covertje en 
tingeling, kassa! 

Marjan en Marnix van Lichtenvoorde hebben het wiel dus opnieuw uitgevonden. Ze gooien niet zomaar 
één, maar hatsekiedee drie werkjes tegelijk op de markt: Nieuwe woorden van de jaren 90, Scheldwoorden van de jaren 

90 en Vreemde woorden van de jaren 90. Elk bandje telt een zestigtal bladzijden en ongeveer duizend lemma's. 
Sommige termen komen in de drie deeltjes tegelijk voor, hetgeen er nog maar eens op wijst dat het hier een willekeurig bij 

elkaar gesprokkelde verzameling betreft. Bovendien werd er aardig gepietheind uit onder andere Turbotaal, Luilebol en 
Jongerentaal (Cor Hoppenbrouwers) en nog zo'n paar goedlopende taalboekjes. Scheldwoorden zijn volgens deze twee 
deskundologen onder meer: gangster, onderwereldfiguur, onmens, verschoppeling, wereldhervormer, zwartkijker. 

Van de woorden die als nieuw gepresenteerd worden, dateren sommige al van de jaren zestig (blue jeans, betonvoetbal, 
blits, platelaar) of zelfs van het begin van deze eeuw (sneu). Oude wijn in nieuwe... precies! 

De lexicografische informatie is zo goed als nihil: geen herkomstaanduiding of datering, geen citaten of voorbeeldzinnen. 
Het moest blijkbaar allemaal erg snel gaan. Bij het eponiem Machiavellisme wordt, eureka, verwezen naar de Italiaanse 
staatsman N. Machiavelli, 1469-1527, maar wellicht vergde het te veel opzoekwerk om ook bij andere lemma's wat nuttige 
etymologische verklaringen te geven. Bij paparazzo had bijvoorbeeld best vermeld kunnen worden dat deze benaming voor 
een 'sensatiegeile persfotograaf' ontleend werd aan de film La dolce vita (1960) van Fellini, waarin een zekere 'signor 
Paparazzo' de rol van een fotograaf speelt. Ook bij een vreemd woord als brinkmanship (= politiek die tot de afgrond leidt, 
volgens de auteurs. Eigenlijk: politiek die tot de rand van de oorlog gaat, waarbij grote risico's niet uit de weg worden 
gegaan) had de oorspronkelijke politieke context wel vermeld mogen worden. Ik ga die hier natuurlijk niet zelf uit de doeken 
doen. Stel je voor dat er een bijgewerkte tweede druk komt! Laat deze twee deskundigen maar eens zelf de handen uit de 
mouwen steken. 

Bij het bladervinken in dergelijke werkjes struikel je natuurlijk voortdurend over slordigheden en fouten. 
Dat blijkt vooral het geval te zijn in het boekje met scheldwoorden, misschien omdat de betekenis van veel invectieven 

inwisselbaar is. Een baliekluiver is echter eerder een leegloper dan een nietsnut. Bobo's tref je allang niet meer uitsluitend in 
de sportwereld aan. In de pers worden nu ook kunstbobo's en muziekbobo's gesignaleerd, maar ja, die evolutie merk je niet op 
als je gezichtsveld beperkt blijft tot de succesvolle woordenboekjes die je leegplundert. Een Lekkerkerker is niet zomaar een 
'onderwereldfiguur', maar een 'brandkastkraker die nogal ruw te werk gaat' (genoemd naar een bekend Nederlands 
slopersbedrijf). 

 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord 9, 1994, pg. 74.) 


