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We hebben het al eens gehad over woorden. En over opsommingen. Daar hou ik van, dat weten jullie. Je kunt dus
begrijpen dat ik watertandde toen ik zag dat er een coronawoordenboek was. Het virus heeft behalve voor
gezondheidsellende en economische rampspoed ook gezorgd voor een golf aan nieuwe woorden. Je kunt ze vinden op
www.taalbank.nl. Ze staan op alfabetische volgorde. Ik noem er een paar: ‘….afstandschaamte, afstandshamen (een
ander luidkeels tot de orde roepen bij overtreding van de anderhalve meter afstand; die ander is dan een coronahufter,
coronaklever of coronalul), anderhalvemetersamenleving, appathon (toekomstige betekenis: mislukte bijeenkomst voor
het kiezen van een app), balkonbingo, balkonnade (omgekeerde Romeo en Julia), berenjacht, buitenschaamte (ook wel
straatschaamte), corexit (ook wel exitstrategie), coronacrimineel (Booking.com), coronahoester (valt ook binnen de
vorige categorie, je hebt trouwens ook coronakuchers en coronaspugers), coronakapsel (ook wel: coupe corona),
corona-uitvaart (woorden kunnen mooi zijn maar achter veel van deze woorden gaat veel ellende schuil), coronials
(generatie van personen die rond of in de nasleep van de coronacrisis geboren zijn), corontaine, dor hout (personen die
niet langer als nuttig worden beschouwd en een bepaalde leeftijd hebben bereikt; zie: de zeis gaat door het dorre
hout), eenzaamheidsvirus, ellebooggroet, ellebooghoesten, elleboogkuchen, elleboogniezen, e-peritieven (aperitief via
Zoom of Skype), flatten the curve, gezichtsscherm, gezichtsschild, groepsimmuniteit, haarakiri (het moedwillig verpesten
van je kapsel door het zelf of door je partner te laten knippen of verven), hamsteren, hoesthygiëne, hoestschaamte (daar
heb ik last van, ik ben al lang beter maar hoest nu alleen maar als gevolg van mijn gevoelige luchtwegen, te behandelen
met prednison), huidhonger (dit is geen nieuw woord, ik heb het al gelezen voordat er sprake was van een corona-
uitbraak; de definitie die ik toen tegenkwam is veel mooier dan die in het coronawoordenboek: onvervuld verlangen
naar aanraking; ontstaat niet alleen door een epidemie), hydroxychloroquine (antimalariamiddel waarvan Trump en ook
een Nederlandse huisarts dachten dat het breed voorgeschreven moest worden; er bestaat helaas geen bewijs voor
deze opvatting), immuniteitspaspoort. En over dat laatste woord ga ik het morgen hebben…..
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