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Hoe verandert taal? 
Er komen woorden bij en er gaan woorden weg 

Het Nederlands dat wij spreken is niet altijd hetzelfde geweest. Er staan woorden in het 

woordenboek die niemand meer kent. En er komen ook steeds nieuwe woorden bij. 

Taal is altijd in beweging. Er komen altijd nieuwe woorden bij en er gaan woorden uit de taal, omdat 

niemand ze bijna nog gebruikt. Toen ik jonger was, was het woord ‘cool’ heel hip, maar dat is nu 

bijvoorbeeld ‘vet’ geworden en ik veronderstel ook dat ‘vet’ voor sommige kinderen nu al heel oud is 

en er komen altijd nieuwe woorden bij die de huidige generatie gebruikt om zich te onderscheiden 

van de vorige generaties  

Rond je derde begin je met het leren van een paar woorden per dag. ‘Mama.’ Rond je achttiende 

kennen de meeste mensen al tienduizenden woorden. “Wat een prachtige dag.” En dat woorden 

leren gaat gewoon door zolang je hersenen dat aankunnen. “Vette shit.” 

Hoe ouder je bent, hoe meer woorden je kent dus, maar het zijn vooral de jongeren die de nieuwe 

woorden de wereld in brengen. 

Iedere dag komen er dus razendsnel nieuwe woorden bij en de kans is groot dat de woorden die nu 

alleen nog maar door jongeren worden gebruikt straks ook zullen worden overgenomen door 

andere, oudere generaties. Maar waar komen nou al die nieuwe woorden vandaan? 

Volgens deskundigen gebeurt dat vooral op straat, maar ook heel vaak in de muziek.  

NY cap en een NY bag is een NY match is een NY swag. NY is New York dus Amerikaans, NY swag, NY 

bag.  

Als ik nou zeg dat ik niet in een keer helemaal begreep wat je aan het doen was, vind je dat dan erg?  

Nee, dat kan ik mij heel goed voorstellen. Ik vind dat wel leuk dan zit er dus een tweede laag in ofzo. 

En dan praat ik dus niet zoals de rest praat.  

Kraantje Pappie begrijpt wel waarom woorden uit de hiphop scene zich zo snel verspreiden. D’r is 

momenteel, heerst er heel veel rust binnen de hiphop. Mensen gaan goed met elkaar, d’r is weinig 

ruzie. Veel rappers gaan met elkaar om dus als 1 iemand een woord bedenkt en het slaat aan bij de 

rest, dat heel veel rappers het gaan gebruiken en op dat moment gaan de luisteraars het ook 

overnemen en ik denk dat de invloed is die wij rappers hebben.  

Uit onderzoek blijkt dat er duizenden oude woorden in het woordenboek staan die bijna niemand 

meer kent. Wat dacht je van pokput of praatvaar. Maar in ieder woordenboek komen er ook 

gloednieuwe woorden bij, ken je deze al ‘Beatrixkapsel’? 


