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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

 Woord van het jaar 
 
Opdracht 1 
 
- 
 
Opdracht 2 
 
Manier 1 2 3 4 5 6 Betekenis 
schoolleiding X      de leiding van de school, de directie 
omlijsten X  X    iets omgeven als een lijst 
afro     X  lange donkere krullen, zoals veel Afrikanen hebben 
afleiding   X    iets wat de aandacht afleidt 
patronen      X versiering van regelmatig herhaalde figuren 
plaatselijk X      in die plaats 
uniek   X X   waar er maar één van is 
teruggekrabbeld    X X  laten merken dat je je niet wilt houden aan wat je 

hebt beloofd 
 
Opdracht 3 
 
pietitie = Facebook-petitie voor het behoud van Zwarte Piet 
sletvrees = de angst die vrouwen hebben om voor slet te worden aangezien 
3D-printer = apparaat waarmee je voorwerpen kunt printen 
afluisterschandaal = reeks van afluister- en spionageactiviteiten, van vooral de Verenigde 
Staten, die tot veel onrust leidde 
koningslied = veelbesproken lied voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander 
participatiesamenleving = samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen 
voor hun eigen leven en omgeving 
phablet = kruising tussen smartphone en tablet 
selfie = zelfportret gemaakt met een smartphone 
shariawijk = wijk waar veel orthodoxe moslims wonen 
socialbesitas = dwangmatig gebruik van sociale media en smartphones 
 
Opdracht 4 
 
- 
 
Opdracht 5 
 
In het schema staan de betekenissen van de woorden van het jaar. 
Vergelijk jullie uitkomsten met de antwoorden van andere groepjes. 
 
Jaar Woord Betekenis 
2012 plofkip kip die in korte tijd zodanig wordt vetgemest dat hij nauwelijks 

nog op zijn poten kan staan 
 project X-feest feest waarvoor via sociale media gasten worden uitgenodigd, 

die in zulke groten getale komen dat het feest enorm uit de 
hand loopt 

 frietchinees een afhaalchinees waar je ook friet kunt bestellen 
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2011 tuigdorp afgelegen locatie die is ingericht als woonplaats voor asociale 
mensen 

 wildbreien het al dan niet in groepsverband breien van vrolijke lapjes om 
allerlei objecten in de openbare ruimte mee te versieren; 
breien ter versiering van objecten in de openbare ruimte, zoals 
bomen, lantaarnpalen, paaltjes, bankjes, brugleuningen e.d. 

 komkommerpaniek Komkommerpaniek was eind mei in het nieuws. Vooral in 
Duitsland waren mensen in paniek, omdat ze dachten dat 
komkommers waren besmet met de EHEC-bacterie. Daarom 
at bijna niemand ze meer. 

2010 gedoogsteun steun die een oppositiepartij geeft aan een minderheidskabinet 
 onwoorden-top-100 een top 100 met vreselijke woorden 
 gedoogregering minderheidsregering die voor besluitvorming op bepaalde 

beleidsterreinen gesteund wordt door een gedoogpartij, d.w.z. 
een partij die niet tot de regering behoort, maar een 
gedoogakkoord met de coalitiepartijen heeft gesloten  

 tentsletje een meisje dat bijvoorbeeld op een festivalweide met 
verschillende mannen seks heeft in haar tentje 

2009 Mexicaanse griep een griepvirus dat in 2009 een pandemie (wereldwijde 
epidemie) veroorzaakte; het had zijn oorsprong in Mexico in 
maart 2009 

 ontvrienden virtuele vrienden schrappen uit vriendenlijstjes op websites 
2008 swaffelen het aantikken met de penis, vaak met herhaalde bewegingen, 

van andermans lichaam of een voorwerp 
2007 Bokitoproof bestand tegen vernielend gedrag van mensen en/of dieren 
2006 VOC-mentaliteit handelsgeest ten tijde van de Vereenigde Oostindische 

Compagnie 
 dessertkindje nakomertje 
2005 generatiepact een plan dat door de Belgische regering aan het parlement 

werd voorgesteld op 11 oktober 2005 naar aanleiding van het 
probleem van de vergrijzing in België; het was een deel van de 
beleidsverklaring van de regering bij de start van het nieuwe 
werkjaar en bevat 66 maatregelen om meer mensen aan het 
werk te krijgen en langer werken aan te moedigen 

 kippendrift zenuwachtige haast (als van kippen wanneer er voer gestrooid 
wordt) 

 genverbrander Een genverbrander is een fictief beroep uit de achttiende 
eeuw, dat eind 2005 het medium Robbert van den Broeke 
ernstig in verlegenheid bracht. Hij bleek dit woord, waarmee 
‘geneverbrander’ (een alternatieve spelling voor 
jeneverbrander) werd bedoeld, namelijk foutief van het internet 
te hebben gehaald. Robbert sprak het woord uit als gen-
verbrander, terwijl er op de webpagina het totaal anders 
uitgesproken jenever-brander bedoeld werd. Door toedoen van 
diverse websites is het woord genverbrander inmiddels 
synoniem geworden voor verscheidene oplichtende praktijken 
van Van den Broeke of zelfs in het algemeen. 

2004 superministerraad bijeenkomst van de zes regeringen in België, nooit eerder zijn 
er zo veel ministers en staatssecretarissen bijeengekomen 

2003 SARS Severe Acute Respiratory Syndrome, vertaald: ernstig acuut 
ademhalingssyndroom 

 gamen games spelen 
2002 nitrofe(e)n een verouderd onkruidbestrijdingsmiddel, dat vanwege zijn 

mogelijke kankerverwekkende eigenschappen in de Europese 
Unie, de Verenigde Staten en vele andere landen inmiddels 
verboden is 
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2001 MKZ-crisis een uitbraak van de veeziekte mond-en-klauwzeer, die in 
Nederland honderdduizenden dieren het leven kostte, onder 
andere doordat tien jaar daarvoor de vaccinatie was afgeschaft 

2000 weblog of blog is een persoonlijk dagboek op een website dat 
regelmatig, soms meermalen per dag, wordt bijgehouden 

 
Opdracht 6 
 
1 participatiesamenleving = samenleving waarin de burger voor zijn geluk niet of 

niet alleen afhankelijk is van de overheid, maar gestimuleerd wordt daar zelf 
verantwoordelijkheid voor te nemen 

2 strategie 1 (Kijk naar het woord. Misschien ken je al een stukje van het woord.) 
en 6 (Zoek het woord op in het woordenboek of vraag het aan iemand anders.). 

3 Bij strategie 1 ken je waarschijnlijk wel het deel samenleving, maar niet het deel 
participatie. Dit laatste deel kun je ook niet opsplitsen in kleinere delen die je wel 
kent. Daardoor is strategie 6 het makkelijkst. 

 
Opdracht 7 
 
1 selfie = een foto van jezelf die je zelf gemaakt hebt met je smartphone of camera 

en die verspreid wordt via de sociale media 
2 zelfje 
3 t/m 6 - 
 
Opdracht 8 
 
- 


