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Ieder jaar weer wordt het Nederlands verrijkt met mooie en minder mooie 
nieuwe woorden. Deel 1 van de lijst met woorden als allochtonenbos, 
borstenwand, cryomeren, dominomus, grachtengordelverontwaardiging 
en Hoteljournalistiek

A
Afknijpbel: Om te voorkomen dat toiletterende raadsleden een stemming 
missen, moet er op de wc's in het Rotterdamse stadhuis een bel komen, zodat 
ze weer op tijd terug zijn voor de stemming. De Telegraaf (betaalde toegang) 
spreekt van een afknijpbel.

Allochtonenbos: Na het smulbos voor allochtonen willen de Vereniging 
Natuurmonumenten en de Amsterdamse stichting Kantara een allochtonenbos 
aanleggen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in de omgeving van 
Haarlem. Doel is onder meer om de natuurbeleving onder allochtonen te 
bevorderen. 

B
Blaatverbod: De KNVB heeft een lijst opgesteld van kreten en geluiden die 
het niet meer op de tribunes wil horen. Pech voor fans van FC Dordrecht, die 
bekend staan als schapenkoppen. Op de KNVB-lijst staat namelijk ook een 
blaatverbod (De Telegraaf, 25 januari, betaalde toegang)

Blikbeugel: Bierbrouwer Grolsch introduceert een blikbeugel. De zilverkleurige 
flessenhals past op alle blikjes, voorkomt dat je je mond of vingers snijdt en 
zorgt dat het blikje makkelijker tot op de laatste druppel leeg te drinken is. Het 
opzetstuk wordt geïntroduceerd ter gelegenheid van het zilveren 
regeringsjubileum van koningin Beatrix.
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Borstenwand: Mannen die lingerie voor hun 
partner kopen, weten lang niet altijd de juist 
maten. Ontwerpster Wendy Rameckers kwam met 
een oplossing. Zij ontwierp een wand zoals ook in 
bouwmarkten te vinden is. In plaats van 
gereedschap hangen er van gel gemaakte borsten 
in allerlei vormen aan, weet De Telegraaf 
(betaalde toegang)

Bouwvakkerstelevisie: Voor bouwvakkers die graag zo vroeg mogelijk 
opstaan heeft RTL iets nieuws: bouwvakkerstelevisie (AD, 18 februari). 'Cora 
van Mora' geeft in 'Voor dag en bouw' onder meer tips over veiligheid op de 
bouwput.

Burgerbuddy: Onder het motto 'Adopteer een ambtenaar' kan iedereen 
burgerbuddy worden. Eens in de zoveel tijd ga je op bezoek, heb je contact of 
ga je iets leuks doen met jouw ambtenaar. Doel van dit particuliere initiatief is 
de kloof tussen burger en overheid te verkleinen. 

C
Cryomeren: Behalve tussen begraven en cremeren kun je binnenkort ook 
kiezen voor cryomeren. In dat geval wordt je stoffelijk overschot 
ondergedompeld in vloeibaar stikstof, waardoor het gevriesdroogd wordt. 
Vervolgens wordt je lijk tot poeder getrild. 

D
Doe-het-zelf-huwelijk: In Roermond wordt in juli het eerste doe-het-zelf-
huwelijk gesloten. Een ouder of goede vriend wordt voor een dag tot 
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand benoemd en mag het huwelijk 
voltrekken. (Algemeen Dagblad, 28 juli)

Dominomus: Zelden heeft de dood van een vogeltje tot zoveel commotie 
geleid als de mus die medio november werd omgelegd om de 
dominorecordpoging van SBS6 te beschermen. Het beestje kon niet gevangen 
worden en werd daarom afgeschoten met een luchtbuks. Haatmail, oproepen 
en beloningen om de 4,1 miljoen steentjes al voor de recordpoging om te 
gooien, een condoleanceregister, protestliedjes, het kon niet op. Zelfs CNN 
berichtte over de zaak. 

●     Donkertekaart: De provincie Gelderland laat een donkertekaart maken. De 
kaart geeft aan waar het nog echt duister is en waar sprake is van 
lichtvervuiling.

E
Egocasting: Webloggen (een internetdagboek bijhouden) en podcasten 
(webuitzendingen maken) zijn niet meer weg te denken. Alleen: er zijn 
inmiddels meer weblogs dan lezers. En dus wordt webloggen en podcasten 
een vorm van egocasten: Van jezelf, over jezelf en bij ontstentenis aan lezers 
ook voor jezelf. 

Erotiekautomaat: Plotseling behoefte aan een vibrator, sekspeeltjes, lingerie, 
glijmiddel? In Tilburg kun je ze sinds dit voorjaar uit de muur trekken. Om te 
voorkomen dat kinderen de erotiekautomaat leegtrekken, kan er alleen met 
plastic betaald worden.

F
Familieparkeerplaats: De familieparkeerplaats rukt op bij winkelcentra en 
warenhuizen. Deze extra brede parkeerplaatsen zijn bestemd voor gezinnen 
en vrouwelijke automobilisten en bestonden al langer in het buitenland. De 
brede parkeerplaatsen zijn ideaal voor het in- en uitladen van kinderen en 
boodschappen. Overigens krijgt een vrijgezel die er met een kleine auto 
parkeert geen bon. 
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Flitsvergunning: Utrecht heeft de primeur van een bouwvergunning die direct 
op het gemeentehuis af te halen is, mits het bouwplan voldoet aan een aantal 
eisen. Met de flitsvergunning heeft de Domstad een prijs gewonnen van het 
ministerie van Vrom. De jury noemde het initiatief de 'sterkste schakel in 
vergunningenmanagement."

G
Gladheidscalamiteitencoördinator: Een fikse sneeuwbui legde eind 
november het hele land plat. Geen wonder dat de 
gladheidscalamiteitencoördinator z'n handen vol had. Wat ons betreft het 
mooiste Scrabble-woord van 2005.

Grachtengordelverontwaardiging: Staatssecretaris Medy van der Laan zet 
het mes in de publieke omroepen. Vooral de NPS, die prachtige programma's 
maakt, moet er aan geloven. De woede daarover is groot, maar D66-
mediawoordvoerder Bert Bakker spreekt van een 
grachtengordelverontwaardiging.

H

Hangouderen: Etterende hangjongeren hebben 
een oudere pendant gekregen. In het Groningse 
Oude Pekela zorgen rondlummelende (vooral 
mannelijke) bejaarden voor zoveel overlast in het 
winkelcentrum, dat de gemeente een 
samenscholingsverbod voor bejaarden heeft 
ingesteld. De oudjes belemmerden het zicht op de 
etalages, gluurden in winkelwagentjes en maakten 
al dan niet grappig bedoelde opmerkingen naar de 

bezoekers. Ook Almere krijgt met het fenomeen te maken.

HIV-kapper: Een met HIV-besmette kapper mag door zijn baas niet louter 
vanwege zijn ziekte ontslagen worden. Volgens de rechter vormt de ziekte van 
de HIV-kapper geen bedreiging voor collega's en klanten.

Hoteljournalistiek: Buitenlandse journalisten zouden in Bagdad amper nog 
hun hotel uit komen. Te gevaarlijk. Ze schrijven hun stukjes in de bar of op hun 
hotelkamer. Daardoor zouden volgens critici de Amerikanen ongecontroleerd 
hun gang kunnen gaan. 

Je mist een woord? mail ons: planetnieuws@planet.nl 

woensdag 28 december: deel 2 van 'De nieuwe woorden van 2005'
 

Nico van Dijk
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