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Weg met dat woord!
Het einde van het jaar is traditioneel de tijd van de lijstjes 
en de (woord)verkiezingen. Uitgeverij Van Dale en het 
Genootschap Onze Taal roepen jaarlijks een Woord van het Jaar 
uit, een (nieuw) Nederlands woord dat het voorbije jaar het 
beste representeert. In 2017 werd appongeluk ‘ongeluk waarbij 
een betrokken verkeersdeelnemer tijdens het ongeval aan het 
appen was’ het Van Dale Woord van het Jaar in Nederland, en 
in Vlaanderen koesterkoffer ‘koffer met tastbare herinneringen 
om een jong gezin te steunen na het verlies van een kind’. 
Bij Onze Taal ging de eer naar plofklas: een overvolle klas 
op school. In 2013 besloten we vanuit het Instituut voor de 
Nederlandse Taal (INT) ook een woordverkiezing te organise-
ren, maar met een andere insteek. “Wat als wij nu eens vragen 
welk woord mensen het irritantst vinden?” stelde taalkundige 
Tanneke Schoonheim, onze collega, voor. We draaiden het dus 
om: welk woord willen we in het nieuwe jaar juist níet meer 
horen? De eerste editie van Weg met dat woord! was een feit.

We deden een oproep en nodigden Nederlanders en  
Vla mingen uit om hun grootste taalergernissen in te sturen, 
met een motivering erbij. Woorden wegstemmen dus. Na een 
week stelden we uit die inzendingen een top tien samen van de 
meest ingestuurde woorden, waarna de deelnemers vervolgens 
weer een week de tijd kregen om te stemmen op het lijstje. Het 
woord (of  de woordcombinatie) met de meeste stemmen werd 
uitgeroepen tot winnaar, of  misschien beter: ‘verliezer’, van de 
verkiezing. De verliezers van Weg met dat woord! waren achter-
eenvolgens kids (2013), oudjes (2014), me (i.p.v. mijn) (2015), 
diervriendelijk vlees (2016) en genderneutraal (2017).

De verkiezing beleefde een vliegende start. In die eerste 
editie kregen we al meteen ruim achthonderd woorden toe-
gestuurd, met soms hele betogen erbij waarom ze zouden 
moeten verdwijnen. Participatiesamenleving was er zo een. Een 
woord dat koning Willem-Alexander noemde in de troonrede 
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en waarvan niemand precies wist wat het betekende, behalve 
dat het iets met bezuinigingen te maken had: “Een akelig 
eufemisme voor: zoek het zelf  maar uit!” schreef  een inzen-
der bozig. Ook dagdagelijks ‘dagelijks, alledaags, gewoon’ 
waren mensen liever kwijt dan rijk. “Overbodig woord” en 
“Dagdagelijks is niet meer dan stotteren”, vonden de erge-
raars. Weg met dat woord! werd een plek waar mensen hun ei 
kwijt konden over dat ene woord dat ze, soms al jarenlang, zo 
verschrikkelijk vonden. Lekker mopperen op irritante taal. 
Mensen vonden het heerlijk. Wijzelf  trouwens ook. Wat heb-
ben we gelachen om de grappige inzendingen die ertussen 
zaten! Én het gaf  een mooi beeld van allerlei soorten taalerger-
nissen. Daarover straks meer.

Na dat eerste succesvolle jaar besloten we de verkiezing 
jaarlijks te herhalen. Er kwam een speciale verkiezingswebsite 
(wegmetdatwoord.org) en een Facebookpagina (facebook.com/
wegmetdatwoord). In 2017 maakten we aparte stemlijsten voor 
Nederland en Vlaanderen, omdat de ergernissen soms toch wat 
bleken te verschillen. Participatiesamenleving is bijvoorbeeld 
een typisch Nederlands ergerwoord, en dagdagelijks hoor je dan 
weer meer in Vlaanderen.

De verkiezing kreeg langzamerhand steeds meer aandacht 
in de media, onder andere in de Nederlandse tv-programma’s 
De Wereld Draait Door, EditieNL en Koffietijd. Ook op de 
radio was Weg met dat woord! een veelbesproken onderwerp. In 
Nederland waren we traditiegetrouw te horen op NPO Radio 
2 bij Ekdom in de Ochtend en op NPO Radio 1 in het Radio 
1 Journaal. In Vlaanderen werd de verkiezing vaste prik in het 
programma Hautekiet op Radio 1.

Maar na vijf  jaar was het klaar. Sommige woorden zoals kids, 
papadag en dagdagelijks werden elk jaar opnieuw ingestuurd. 
Het samenstellen van een representatieve top tien werd mede 
daardoor steeds ingewikkelder. Doordat Weg met dat woord! 
meer bekendheid kreeg, gingen ook ‘actiegroepen’ er gebruik 
van maken om aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen, 
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bijvoorbeeld dierenleed. Vorig jaar moest dolfinarium ineens weg, 
en ook humaan slachten scoorde hoog. In 2014 mobiliseerden 
activisten uit Tilburg al hun vrienden om vooral stadsverwar-
ming weg te stemmen, want dat was eigenlijk ‘stadsverarming’. 
De verkiezing leek soms meer op een maatschappelijk debat 
en echte woordergernissen raakten wat op de achtergrond. Dat 
blijkt ook wel uit de verliezer van Nederland uit 2017: gender-
neutraal. Sommige deelnemers schreven dat ze het woord zelf  
lelijk vonden (“Lelijke samenvoeging van Engels en Nederlands 
woord. Het moet zijn: ‘geslachtsneutraal’.”), maar meestal ging 
het de inzenders toch om de inhoud: “Je bent nu eenmaal man 
of  vrouw”, stuurden velen als argumentatie in. Een ongelukkige 
uitslag, vonden wij. Ook al ging het hier om een woordverkie-
zing, als mensen massaal genderneutraal wegstemmen wordt daar 
toch een bepaalde groep mee gekwetst. Er ontstond dan ook kri-
tiek: moet je als gewaardeerd en onafhankelijk taalinstituut wel 
taalergernis stimuleren met zo’n verkiezing? Een terechte vraag 
die ons ook al vanaf  het begin bezighield. Uiteraard is het nooit 
onze bedoeling geweest om woorden daadwerkelijk te verbieden 
of  te schrappen uit het woordenboek, dat kan ook helemaal niet. 
Maar we merkten dat mensen de verkiezing soms iets serieuzer 
namen dan wijzelf  (in 2017 werd kids, de verliezer van 2013, nog 
steeds heel vaak ingestuurd “omdat het nog steeds niet weg is 
helaas”). Dit alles bij elkaar heeft ons doen besluiten om met de 
verkiezing te stoppen.

Vijf  jaar Weg met dat woord! heeft ons naast een hoop 
plezier ook heel veel informatie over taalergernissen opgele-
verd. Veel meer dan wat we met een grappige verkiezing aan 
het einde van het jaar konden laten zien. En daarom is er dit 
boek, want taal is meer dan lijstjes. In Kids, koffietjes & com-
fortzone bespreken we de duizenden ingestuurde woorden uit 
Nederland en Vlaanderen en proberen we ze in te delen. We 
gaan vooral ook dieper in op die taalergernissen. Want waarom 
is taal soms zo irritant?
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Uitslag 2013
1.  kids (40%)*
 Engels voor kinderen.
 “Hip doen waar het niet nodig is.”

2.  yolo (14%) 
 You only live once.
 “Klank en onverschilligheid.”

3.  swag (11%)
 Zelfverzekerd(e houding).
 “Niemand weet wat het betekent.”

4.  participatiesamenleving (7%)
 Samenleving waarin iedereen participeert (vooral in Nederland).
 “Een akelig eufemisme voor: zoek het zelf maar uit!”

5.  selfie (7%)
 Zelfportret met mobiele telefoon. 
 “Mooi woord, maar geen Nederlands.”

6.  dagdagelijks (6%)
	 Dagelijks,	alledaags,	gewoon	(vooral	in	Vlaanderen).	
	 “Bestaat	er	ook	weekwekelijks?”

7.  confederalisme (6%)
 Statenbond, verbond (vooral in Vlaanderen).
 “Magisch woord zonder magie.”

8.  papadag (5%)
 Dag waarop papa voor de kinderen zorgt.
 “Vader ben je iedere dag!”

9.  absoluut (2%)
 Zeker, inderdaad.
 “Dooddoener.”

10.  crisis (2%) 
 Periode van economische teruggang.
	 “Tijd	voor	positieve	verandering.”

VERKIEZINGSUITSLAGEN 2013-2017

* Percentage stemmen
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