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Voorwoord
Dit is het tweede jaaroverzicht van de meest gezochte woorden en 
uitdrukkingen in de online encyclopedie Ensie, uit het “Woordenboek 
van Populair Taalgebruik”, ditmaal van het jaar 2022. Het geeft een 
afspiegeling van wat het taalgebruik van nu is, van termen die men 
hoorde en waar men duidelijkheid over wilde hebben. 

Op Ensie is het volledige “Woordenboek van Populair Taalgebruik“ te 
vinden. De online verzameling telt inmiddels meer dan 38.000 beteke-
nissen en meer dan 100.000 citaten. Bedoeling is om dit register jaar-
lijks aan te vullen want onze prachtige taal blijft groeien.
 
Veel van de opgenomen woorden en uitdrukkingen zullen de stan-
daardwoordenboeken niet halen. Woorden die niet salonfähig zijn en 
juist daarom zo interessant. 

Als taaljunkie verzamel ik al meer dan dertig jaar clichés, eufemismen, 
scheldwoorden, informeel en plat taalgebruik, bijnamen, spotnamen, 
groepstaal, Bargoens, uitroepen, modieus (vnl. Engels) taalgebruik 
en catchphrases. Naast een omschrijving tracht ik ook een herkomst-
verklaring, synoniemen en talrijke vindplaatsen te geven. Zowel he-
dendaagse als oudere woorden en uitdrukkingen (17de, 18de en 19de 
eeuw) komen aan bod. Daarbij wordt zowel naar het taalgebruik in 
Vlaanderen als in Nederland gekeken. 

Verouderd betekent zeker niet dat een woord of uitdrukking niet ver-
meld of geschrapt moet worden. Vaak geeft zulk taalgebruik een mooi 
tijdsbeeld (bromolie, hijgend hert, Japie van alle dagen, klompentrein, 
Philiprak, sannieplak, slikkerdemik). Om die reden werden ook dood-
gewone en lang ingeburgerde woorden met een rijke geschiedenis ver-
meld, bijv. bruin café, kanonnenvlees; losse flodders, regeringswater, 
steenkolenengels enz. 

Wat mij tijdens mijn speurtocht vaak treft is het feit dat woorden-
boekmakers tegenwoordig veel te dikwijls ééndagsvliegen of onno-
dige Engelse uitdrukkingen vermelden, maar verborgen parels, zelfs 
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na talrijke jaren intensief gebruik, weigeren te honoreren of gewoon 
vermijden. ‘Chic de friemel’ is een uitdrukking die reeds in 1943 werd 
opgetekend en nog steeds intensief gebruikt wordt. In een papieren 
woordenboek vind je ze niet terug. Idem voor ‘aha lachte de graaf in 
het Spaans’ en ‘wie is de man die op zondag het vlees komt snijden’. 

Deze top 100 van 2022 is een topje van de ijsberg, een deel van de 
rijke woordenschat van onze taal. Bij deze ‘hitparade’ rijst uiteraard 
de vraag wat mensen online het meest zoeken op dit gebied. Dan valt 
duidelijk op dat straattaal (het nieuwe Bargoens) buitengewoon popu-
lair is. Denk maar aan: barkie, djonko; drarrie; pata; spang enz. Ook 
Engelse woorden en uitdrukkingen zijn in trek: cringe; goon; grinden; 
jinxen; slutshamen; milf; the sky is the limit; white party enz. Een der-
de treffer zijn de wat oudere uitdrukkingen: anderhalve man en een 
paardenkop; alles door een roze bril bekijken; niet lullen maar poet-
sen; de man met de hamer; schiet mij maar lek; iemand een veer in zijn 
kont steken; het scheel eraf drinken. 

Hopelijk kan een kleine selectie uit het (grotere online) woordenboek 
de lezer charmeren en zijn (haar) plezier in taal aanwakkeren.

— Marc de Coster
www.ensie.nl/woordenboek-van-populair-taalgebruik
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1.

kaolo, kaulo, koulo

1) (1998) (< Sur. Sranang Tongo, poepgat) (straattaal) 
vaak gebruikt ter intensivering of als bijvoeglijk naam-
woord, zowel positief als negatief. Vervangt ongeveer 
fucking* of klote*. Voorbeeld: school is kaolo saai.

•   Satish Shair Ali, projectmanager bij een automatiseringsbe- 
drijf (‘Kaolo koelie’): ‘Koelie is een scheldwoord voor alle mensen 
van Indiase afkomst in Suriname. Kaolo is bijna niet te vertalen. Het 
betekent zoiets als poepgat. Dat is het ergste wat ik ooit naar m’n 
hoofd heb gekregen. Zowat elke Surinaamse groep heeft z’n eigen 
typische, op etnische afkomst gebaseerde scheldwoord. Het ergst 
is als er moeders en zusters bij worden gehaald. Die staan erg hoog 
aangeschreven. (de Volkskrant, 26/06/1998)

•   Hoe gaat het met je? Met mij gaat het wel flex alleen mis ik je Sisa 
kan je me een foto van jezelf sturen dan kan ik je tenminste zien? Ik 
heb je telefoonnummer ook nodig ik ga binnenkort op verlof en dan 
kan ik je misschien als jij tijd hebt je even zien dan kunnen we samen 
foto’s maken ja toch want m’n mentor gaat ook mee. Laat je me snel 
weten wijfie. Schatje zo lief die kaartjes en die grote thanks babee en 
e jij moet ook weten dat ik veel van je hou. En e wat raakt die kill m’n 
sista aan he? Is ‘ie lau in z’n kaulo bek? (Vrij Nederland, 03/12/2005)

•   Kaulo: shit, klote. (Prisma miniwoordenboek Drop je lyrics 2. 2007)
•   Na de ontvoering wordt de moord op Adjoeba min of meer voorspeld 

op het Surinaamse webforum Mamjo – een soort van digitale dorps- 
pomp. Daar wordt in de weken voor de liquidatie al geschreven dat 
Adjoeba’s ‘kaolo hoofd’ gaat ‘bossen’. (Paul Vugts: De strijd tegen de 
Amsterdamse onderwereld. 2011)

•   ‘geef me al jullie kaulo kankergeld, vriend!!!!’ schreeuwde de eigena-
resse van de handen. (James Worthy & Pepijn Lanen: Wat een leven. 
2011)

•   Kaolo taal tori – Rotterdam gaat battelen met straattaal. (https://
nieuwspraak.nl/blog, 03/10/2012)
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•   Nepveu vergat gelukkig niet ook enkele populaire scheldwoorden te 
noteren. Kaka holo werd later samengetrokken tot kaolo, aarsgat, een 
term die volgens het straatwoordenboek in een veelheid aan situaties 
kan worden gebruikt, zoals: jij bent een kaolo sukkel.(Het Parool, 
11/03/2017)

•   Een retailketen verkocht even geleden een T-shirt met een gewaag- 
de print: ik ben kaulo gangster. Aandacht kreeg het kledingstuk wel, 
maar voornamelijk vanwege de verkeerde spelling én interpretatie 
van het van origine Surinaamse scheldwoord kaolo (vrij vertaald: 
poepgat). Op straat wordt “kaolo” ook gebruikt als uitroep, waarbij 
het afhankelijk van de interactionele context fucked up of verdomme 
betekent. En dan wordt het soms ook nog gebruikt als bijvoeglijk 
naamwoord: “erg” of “dom”. “Kaolo” dient zeker niet ten overstaan 
van ouders gebruikt te worden! (Jiska Duurkoop: Straatpraat. Hoe 
moderne straattaal Nederland verenigt en verdeelt. 2018)

•   Kaolo: bijwoord om het eropvolgende adjectief extra kracht bij te 
zetten. (Ykwinno Hensen, Jacomine Nortier & Sterre Leufkens: Het 
verschil tussen lid zijn en lit zijn. Een sociolinguïstische vergelijking 
tussen Studententaal en Straattaal. 2018)

•    Dan waarom bel je me…? Hé, wis m’n kaulo-nummer nu… (Mano 
Bouzamour: Bestseller Boy. 2018) 

•   (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•   Ma pang pang, hoe kaolo lang gaat het nog duren voordat een van 

deze pinguïns me ziet? (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

2) (1993) (straattaal, scheldw.) klootzak.  

•  De plotselinge aanwezigheid van agenten wordt door sommige han-
delaren als verstorend ervaren en al spoedig beginnen ze verwens- 
ingen te uiten als ‘koulo, ga van mijn dijk af’. (Hans Brouns: Zeedijk. 
Ooggetuigenverslag van een buurtbewoner. 1993)

•  Rachid hoort gestommel en een korte ‘auwww’-kreet.‘Waar slaat dat 
op, koulo,’ gevolgd door het geluid van doffe meppen en wat gerom-
mel. (Patricia Vlasman: In alles eenzaam. 2010)

•  De beledigingen richten zich met name op de vermeende afkomst 
van de gebruiker uit Tarwewijk die, volgens de jongen uit Delfshaven, 
Chinees is. Buiten het feit dat de gebruikersnaam van de jongen uit 
Tarwewijk enigszins Aziatisch oogt (‘XylonYan’) is er voor de andere 
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gebruiker geen reden aan te nemen dat deze gebruiker uit China 
komt. Desondanks krijgt hij verwensingen als ‘kaulo geeltand’, ‘kaulo 
chinees’ en ‘kk ching chong chong’ naar zijn digitale hoofd geslin- 
gerd. (J.B.A. van den Broek: Van de straathoek naar Facebook. Een 
onderzoek naar het gebruik van social media door jongeren binnen 
de straatcultuur. 2013)

•  Radjesh Bissesar had per se willen weten aan welke ‘kaulo’ hij zijn 
dochtertje ging ‘uitleveren’, sms’te hij Juliette terwijl Ludwig er met 
Noa op zijn schoot naast zat, het was het ‘ergste in me leven’ stond er 
in het berichtje, en alleen denkbaar onder een aantal strikte ‘wetten/
rules’. (Peter Buwalda: Otmars zonen. 2019) 

•  ‘Ludwig beweert dat jij hem met een boksbeugel wil bewerken. Nee 
toch? Jij hebt toch geen wapens?’ Bissesar wist van niks, natuurlijk. 
Waar haalde die kaulo het vandaan? (Peter Buwalda: Otmars zonen. 
2019)

•  Weten mensen wel wat kaolo betekent, dacht Amir. Waarom de fuck 
zou je jezelf poepgatkoen noemen? (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 
2020)
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2.

Kumbaya-moment

(2010+) euforisch moment van samenhorigheid of 
harmonie. Verwijst naar een bekende negrospiritual 
(voor 1930 bekend in de VS), bekend gemaakt door 
protestzangers zoals Pete Seeger en Joan Baez. Het werd 
ook een populair kampvuurlied bij de scouts. Kum-
baya duikt op in allerlei samenstellingen, bijv. Kum-
baya-overleg. Het eerste citaat hierna dient enkel als 
duiding van het lied.

•  Er is een plaat waarop Joan Baez een op zichzelf ongelofelijk me-
lig lied zingt, waarvan ik de naam haast niet eens durf noemen. 
Kumbaya heet die galm, en het is mogelijk dat dit een verbastering is 
van Kom bij ons in een verbasterd (neger-)Engels, want wat er volgt 
klinkt als My Lord. Het lied bestaat uit pure herhaling van deze drie 
woorden, alleen gevarieerd door de zin: Someone is singing, en dat 
alles in een melodie die zo gemakkelijk in het gehoor ligt dat een kind 
het mee kan zingen. Op sommige feestjes schijnt het complex te die- 
nen als een deun, iets ordinairders bestaat er eigenlijk niet. Binnen 
het recital heeft natuurlijk de aanwezigheid en vooral de stem van 
Joan Baez al iets teweeggebracht waaraan een bepaald soort mensen 
zich moeilijk kan onttrekken (ik ook niet, zeg ik er bij), maar er ge-
beurt iets heel vreemds als zij nog niet aan het derde Kumbaya toe 
is. Mannen (ik verneem geen vrouwenstemmen) zingen het mee met 
een terughoudendheid die het geluid van de zangeres volkomen in-
tact laat, en soevereiner laat klinken dan zonder de bijklank mogelijk 
was. (Raam. Jaargang 1970)

•  Voor de wat oudere muziekfan was het een haast surreëel ‘kum-
baya’-moment. De vete tussen Blur en Oasis, de twee toon- 
aan-gevende bands van de Britpop, werd door de muziekpers van de 
jaren 1990 namelijk opgeklopt tot epische proporties. (De Standaard, 
25/03/2013)
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•  Het gebries van de liberalen maakt weinig indruk op CD&V. De partij 
van Wouter Beke tilt bijzonder zwaar aan het verraad van haar coa-
litiepartner. “In het kernkabinet moet je vrijuit kunnen praten. Hoe 
kunnen we ooit nog serieuze discussies voeren?”, klinkt het binnen 
de partij. “Dit wordt niet zomaar opgelost door een lekker etentje of 
een Kumbaya-moment waarbij we elkaar huilend in de armen vallen. 
Het vertrouwen herstellen zal bloed, zweet en tranen kosten.” (De 
Morgen, 25/08/2015)

•  De thematische ministerraden zijn bekendgemaakt na een nooit 
geziene ruzie tussen de N-VA en CD&V. N-VA-staatssecretaris Zuhal 
Demir noemde CD&V een moslimpartij en haar voorzitter Bart De 
Wever zei dat ze inhoudelijk gelijk had. CD&V-voorzitter Wouter 
Beke eiste excuses die hij nooit gekregen heeft. De temperatuur tus-
sen de twee regeringspartijen liep zo hoop dat ze dixit De Wever een 
‘Kumbaya-moment’ moesten inlassen. (VRT NWS, 14/05/2017)

•  Ik respecteer ieders mening en emotie, maar zelf voel ik geen gelaten-
heid, ‘pray for’, kumbaya of kaarsjesmoment meer opkomen. Ik voel 
woede, vechtlust en vastberadenheid. (staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Theo Francken in De Standaard, 04/06/2017)

•  N-VA-voorzitter Bart De Wever kwam er in een rentree-interview 
met Gazet van Antwerpen zelf op terug: het belangrijke Kumbaya-
moment tussen de voorzitters dat in april aan de basis lag van het 
federale zomerakkoord. Nu, vijf maanden later, nuanceert De Wever 
de bemiddelende rol van premier Charles Michel (MR). Het inten-
sieve contact met CD&V-voorzitter Wouter Beke was belangrijker. 
(de Standaard, 01/09/2017)

•  Ongeveer een jaar geleden dreigde de federale regering al eens in 
een impasse te belanden. Het zogenaamde ‘Kumbaya’-overleg bracht 
alsnog een relance. Nu is er weer een Kumbaya nodig. De lokale 
kiesstrijd mag de nationale hervormingstrein niet stoppen. (De Tijd, 
17/04/2018)
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3.

batra

(2009) (< Suri.) (straattaal) fles sterke drank, meestal 
whisky of rum.  

•  En niet alleen assie en wirie zijn superslecht voor je. Ook batra is 
viess. Daarvan ga je helemáál loesoe en krijg je meer zin in fitties. 
(www.geenstijl.nl, 24/07/2009)

•  Het uitgeven van geld, blowing money, wordt daarentegen met grote 
regelmaat verkondigd. Opvallend is hierbij dat mijn respondenten 
veel waarde lijken te hechten aan de batra’s die zij bestellen in de 
club en de flessen champagne die zij leegspuiten. (J.B.A. van den 
Broek: Van de straathoek naar Facebook. Een onderzoek naar het ge-
bruik van social media door jongeren binnen de straatcultuur. 2013)

•  Het zijn rappers die het gebruik van woorden als ‘batra’ (fles), 
‘Damsko’ (Amsterdam) en ‘donnie’ (tien euro) salonfähig hebben ge-
maakt. (De Volkskrant, 27/11/2016)

•  Het handelsmerk van Donnie? Naast zijn blonde lokken, toch vooral 
zijn teksten. Die zijn doorspekt met Amsterdamse straattaal: voor 
ons Belgen soms onverstaanbaar (een ‘brakka’ is een broek, ‘batra’ 
is sterke drank), maar meestal gewoon erg grappig. (De Standaard, 
17/08/2017)

•  (Vivien Waszink & Laura van Eerten: Kids, koffietjes & comfortzone. 
Waarom taal soms irritant is. 2018)

•  Sowieso, maar wacht, laat me eerst nog even een nieuwe batra be- 
stellen dan, ik weet hoe kaolo lang die tori”s van jou altijd duren. 
(Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
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4.

cringe

(2018) (< Eng. ineenkrimpen) (jeugd) gezegd van iets 
dat raar, gênant, tenenkrullend, schaamteverwekkend 
is. In het Engelse taalgebied is de uitroep ‘by the cringe’ 
een soort bastaardvloek, waarbij cringe een eufemisme 
is voor Christus.

•  Jongeren hebben hun taalgebruik uitgebreid met heel wat nieuwe 
woorden zoals ‘ewa’, ‘dissen’, en ‘cringe’. Maar welke jongeren ge-
bruiken die woorden, en wanneer? Een korte rondvraag op de Meir 
leert dat er ook tieners zijn die niet echt fan zijn, of de hippe woor-
den enkel via de digitale weg gebruiken. (Gazet van Antwerpen, 
12/12/2018)

•  Hoorden we dit jaar ook nog voor het eerst door onze woonkamer 
galmen: lit en cringe. Ook weer uit het Engels geplukt. Cringe kenden 
we als term voor tenenkrullende tv-programma’s, maar wordt nu ge-
bruikt voor alles waar je plaatsvervangende schaamte bij voelt. Zo’n 
ongemakkelijke situatie meteen benoemen, is blijkbaar ook een ding 
onder tieners, leerden we in 2018. Lit betekent het omgekeerde, het 
is geweldig. En oh ja, iedereen is gast! als je een tiener bent. Ook 
je ouders, ook als die over je slechte punten kijven. We zouden bij 
wijze van conclusie aan dit stukje een zin vol jongerenspeak kunnen 
breien. Maar gast!, dat zou behoorlijke cringe zijn. (De Standaard, 
29/12/2018)

•  Even ‘cool’ was de jongerentaal, met ‘boeie’ (interesseert me niet) en 
‘cringe’ (als iets gênant is) als populaire kinderwoorden. Een andere 
hippe categorie waren de ‘fit girls’: jonge vrouwen die dagelijks ijzer 
pompen in de fitness en van ‘gespierd’ het nieuwe ‘slank’ maakten. 
(Het Laatste Nieuws, 31/12/2018)

•  Ik gebruik het woord cringe. Of daar een letterlijke Nederlandse ver-
taling voor is weet ik niet, maar ik heb het even opgezocht en er staat 
ineenkrimpen. Dus als je iets niet kan uitstaan. (https://taalhelden.
org, 2019)
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•  Cringe. Ook dit woord komt van het Engelse “to cringe”, wat letterlijk 
“ineenkrimpen” betekent. Men gebruikt dit woord wanneer iemand 
zich zo “awkward” of “gênant” gedraagt, dat je er zelf ongemakkelijk 
van wordt. Op dat moment is iets of iemand “cringe”. (www.bruzzket.
be/say-what/taal-van-generatie-z, 13/01/2020)

•  Cringe: In tegenstelling tot wat een arme vrouw in een recente virale 
video dacht, wordt hiermee niet verwezen naar de kringen onder je 
ogen. Noemt iemand je ‘cringe’, dan gedraag je je ongemakkelijk of 
gênant. Denk je eraan om als niet-jongere termen uit deze lijst aan je 
vocabularium toe te voegen? Wel, je kent het antwoord al. ‘Die reac- 
tie van Hanne was echt cringe.’ (Knack Focus, 16/02/2022)
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5.

annus horribilis

(1992) (modern Latijn, naar analogie van: annus mi-
rabilis) (cliché) verschrikkelijk jaar, rampenjaar. Deze 
uitdrukking is gevleugeld geworden door toedoen van 
de Britse koningin, Elizabeth II. Haar zoon Andrew was 
net gescheiden en Charles en Diana zouden iets later 
van tafel en bed scheiden (hetgeen Elisabeth toen reeds 
wist). Ook een deel van Windsor Castle, het buitenver-
blijf van de koningin brandde toen af. Voor Koningin 
Elizabeth II was 1992 dus een waar rampenjaar. Vol-
gens de Britse taalkundige Nigel Rees wordt de uitdruk-
king toegeschreven aan een ongenoemde briefschrijver, 
maar hij vermoedt echter dat ze bedacht is door Sir 
Robert Fellowes, de privé-secretaris en speechwriter van 
de koningin.

•  Op een snikhete 8 augustus van een niet nader genoemd `annus hor-
ribilis’ in de jaren tachtig besluit de tweeëntachtigjarige weduwnaar 
Littlejohn McCain, boer in North Carolina, dat het genoeg is geweest. 
(Vrij Nederland, 01/10/1994)

•  De voorbeeldfamilie bleek dus helemaal geen voorbeeldfamilie te 
zijn. Daardoor nam ook de kritiek toe op de omvang en de kosten 
van de koninklijke familie. Vooral toen in 1992, door de koningin het 
annus horribilis gedoopt, ook nog brand uitbrak in het duizend kam-
ers tellende maar onverzekerde Windsor Palace en de restauratie-
kosten (‘voor de belastingbetaler’) werden geschat op zestig miljoen 
pond. Dit terwijl de koningin zelf geen belasting betaalde en volgens 
het Amerikaanse zakenblad Forbes voor bijna twaalf miljard dollar 
aan onroerend en roerend goed bezat. (de Groene Amsterdammer, 
03/09/1997)

•  Na het annus horribilis 1997 kwam het nooit meer goed. De 
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Amerikanen wilden van de Mir af en zetten de Russen onder druk 
om de energie verder op het ISS te richten. (NRC Handelsblad, 
10/03/2001)

•  Hoe anders is het beeld dit voorjaar: 2002 is Koks annus horribilis. 
Het begon met die kale man, wiens naam - getuige het lijsttrekkers-
debat dit weekeinde - door de gevestigde Haagse politiek niet on-
nodig wordt uitgesproken. (NRC Handelsblad, 08/04/2002)

•  Een mannelijke voice-over vertelde in drie zinnen over het annus 
horribilis dat vrijwel de hele aardbol had getroffen en stilgelegd. 
(Pieter Waterdrinker: Biecht aan mijn vrouw. 2022)
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6.

NPC

(2021) (< Am.-Eng. non playable character, eig. figurant 
in computerspel) (scheldw.) iemand die niet objectief 
kan denken; oppervlakkig persoon.

•  In de Amerikaanse film Free Guy komt bankmedewerker Guy (Ryan 
Reynolds) erachter dat hij leeft in een videospel. Erger nog: hij is 
niet eens een van de hoofdpersonages, maar slechts een onbedui-
dend bijfiguur op wie spelers hun agressie kunnen botvieren. Deze 
non-playable characters, of NPC’s (op zijn Engels uit te spreken), zijn 
de vlakke personages in een spel: je kunt ze niet besturen, ze lopen 
steeds dezelfde route en ze hebben een beperkt aantal zinnetjes in 
hun repertoire. Erachter komen dat je een NPC bent, zoals Guy in de 
film, is flink balen. Net als veel ander internationaal gamersjargon - 
noob, pwnd of ragequitten, boos afhaken, dat zelfs in Van Dale staat - 
doet de term NPC het ook goed in de echte wereld. Zo zei een vriendin 
laatst, wijzend uit het raam: ‘Die gast loopt elke dag op hetzelfde mo-
ment door de straat, hij is echt een NPC.’ Ook is het een favoriete 
belediging in pro-Trump-groepen op internet. Linkse mensen, is het 
idee, blijven steeds maar dezelfde oppervlakkige boodschappen her-
halen, maar een echt gesprek kun je niet met ze voeren. Een stelletje 
NPC’s dus. (De Volkskrant, 25/11/2021)
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7.

woela, wolla, wollah

(1990+) (straattaal, in het Arabisch betekent het: ik 
zweer het bij Allah) uitroep om iets te bekrachtigen: ik 
zweer het! De uitroep wordt meer dan eens gebruikt in 
de populaire misdaadserie Mocro maffia.

•  Het gebruik van straattaal is uiteraard niet alleen voorbehouden aan 
Amsterdamse jongeren. In alle steden en steeds meer dorpen hebben 
jongeren de behoefte zich te onderscheiden door de lekker bekkende 
slang van de straat. In de Utrechtse wijk Lombok, een multiculturele 
modelwijk, snappen buitenstaanders niet meer waar de jongeren 
het onderling over hebben. Marokkaans meisje tegen Nederlandse 
vriendin: ‘Woela sisca, die jas is echt vet!’ (Ik zweer het zus, je hebt 
een fijne jas.) (de Volkskrant, 13/11/1999)

•  Enkele taalonderzoekers hebben met name in Utrecht het Murks 
gesignaleerd, een mix tussen Turks en Marokkaans, die ook snel 
populair wordt onder Nederlandse jongeren. Allochtone jongeren 
zeggen bijvoorbeeld paas me afoe of gimmi afoe: geef me een trekje 
van je sigaret. Gimmi snef en gimmi soetoe hebben dezelfde bete- 
kenis. Schoenen zijn shuri’s of patas. Switi is een leuk meisje, dushi 
een mooi meisje. Sisca is zus of vriendin. Fawaka ab wil zeggen: hoe 
gaat het maat?ZakkoIk ga naar osso is: ik ga naar huis. Ik ga loe-
soe is: ik ga weg, net als ik ga das. Met ga loesoe wordt bedoeld: rot 
op. No span is: rustig aan. Ik ga hem bossen is: ik sla hem in elkaar. 
Check die bakra: moet je die Nederlander eens zien. De kreet woela 
wil zeggen: ik zweer het bij allah. (Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 
18/12/1999)

•  Jemek, tezz, afoe en woela. Als jongeren onder elkaar zijn, spreken ze 
een straattaal waarin ze het Nederlands aanvullen met woorden en 
uitdrukkingen uit het Surinaams, Arabisch, Berber, Papiamento en 
Turks. (Algemeen Dagblad, 29/08/2000)

•  Maar ‘errug extreem’ of niet, Niels en Remco hebben wel lol als ze 
moeten opschrijven welke straattaal-woorden zij kennen, want dat 
lijkt natuurlijk nog niet op een gewone taalles. ‘Sma’, schrijven ze 
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op, ‘jongen’, en ‘swa’ wat ‘meisje’ betekent. ‘Loessoe’ betekent ‘weg’, 
‘spang’ is ‘knap’, ‘woela’ is ‘echt waar’, en ‘doekoe’ is ‘geld’. De jon-
gens hebben een heel repertoire tot hun beschikking. ‘’Wij praten 
gewoon zo. Je leert het op straat, van je vrienden”, zegt Niels. ‘’Dat is 
niet om stoer te doen of zo.” (NRC Handelsblad, 12/06/2004)

•  Wolla, kijk hoe hij eruitziet. Hij zit helemaal vol met vreten. (Henk 
van Straten: Bidden en vallen. 2015) 

•  Zebi: onder Maghrebijns-Arabische jongeren gebruikt woord voor 
‘penis’ of ‘lul’. Ook als aanspreeknaam onder makkers: ‘Hé, zébi!  
Hoe is het?’ Een meisjesbende die enige tijd de Brugse stationsbuurt 
onveilig maakte, noemde zichzelf De Zebbi’s. Andere uit het Arabisch 
in de jongerentaal doorgedrongen woorden zijn ‘wayoo’ (vergelijk-
baar met ‘amai!’ en ‘wollah’ (‘ik zweer het’, ‘echt waar’). (Humo, 
19/12/2017)

•  Wel goed, man. Nee, echt, wollah. Ik kan die shit niet, ben dyslectisch. 
(Mano Bouzamour: Bestseller Boy. 2018)

•  Wanneer een Marokkaanse jongere een officiële brief moet schrijven, 
komt hij heus niet ineens met wollah (‘ik zweer’) aanzetten. (Marc 
van Oostendorp: U als scheldwoord en andere taalverschijnselen. 
2018)

•  Ik moest het dus zelf doen, al durfde ik niet echt… en serieus, ik heb 
dus ook een groot hart voor dieren, wollah echt. (Khalid Boudou: 
Pizzamaffia slaat door. 2019)

•  Kifesh, a sehbi, stress ’m niet, die brada is facka want ze bitch is  
diddih, ga khowed van hier met die ibahesh, die spacet hem kk-hard, 
wolla ik zweer. (Sylvia Witteman: Boodschappen zonder leesbril. 
2019)

•  ‘Wollah! Ik zweer. Ik heb mijn huiswerk gemaakt.’ Onder het plakkaat 
met God ziet mij. Hier vloekt men niet, een erfstuk, zweert mijn zoon 
(11) tegenwoordig bij Allah. Het is niet de enige flard Marokkaans-
Arabisch die geregeld rond de keukentafel klinkt. (De Standaard, 
16/01/2021)

•  Woelah (ook wel gespeld als Wollah) betekent zoiets als ‘Ik zweer 
het (bij Allah)’, de shoppa is de ‘coffeeshop’, die zoals bekend weinig 
met koffie te maken heeft, en relaxed staat voor ‘(heel) goed, prima, 
leuk’. Dingen kunnen overigens ook a-relaxed (‘vervelend’ of ‘stom’) 
of überrelaxed (‘ongelooflijk goed’) zijn. (René Appel: Taalstukken. 
2021)
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8.

Poldermaffia

(2000) (politie) Nederlandse criminele netwerken. Ook 
wel: klompenmaffia.  

• Zo beginnen, uitsluitend voor genodigden, drie dagen van groots 
aangekondigde plechtigheden voor een zelfbenoemd kopstuk van de 
poldermaffia. (de Volkskrant, 16/10/2000)
• De politie heeft een criminele partner gearresteerd van John 
Mieremet, het kopstuk van de poldermaffia dat vorige week overliep 
naar justitie. (Algemeen Dagblad, 04/09/2002)
• Vorige week werd in Amstelveen de crimineel Cor van Hout vermoord. 
De afgelopen jaren waren er diverse, al dan niet succesvolle aanslagen 
op kopstukken van de poldermaffia. (de Volkskrant, 30/01/2003)
• De Joego’s, de Russen of de poldermaffia: kwijtraken zou ik het, mijn 
prachtzaak en levenswerk. (Theo Heuft: Yab Yum. Het beroemdste bor-
deel van de wereld. 2009)
• Als ik bij onze caravan aankom, zit mijn vader in de gebruikelijk pol-
dermaffia-opstelling te kaarten. (Nico Dijkshoorn: Nooit ziek geweest. 
2012)
• Willem Holleeder is zowat de grootste naam uit de recente geschiede- 
nis van de Poldermaffia, een kwaadaardig stuk vreten uit de Jordaan, de 
Amsterdamse volkswijk. (Raf Sauviller: Borgerokko Maffia. 2017)
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9.

iemand een veer in  
zijn kont steken

(1931) (i.p.v. kont ook reet of achterwerk) (inf.) iemand 
uitbundig loven; iemand een compliment geven. Variant 
van het oudere ‘iemand een veer op zijn muts (hoed) 
steken’.

•  Het woord Ziekenhuis kon Saar niet uitspreken. Dirk stond dan op, 
zwijgend en recht als een kaars en zette den brief op den schoor-
steen. Daar stond de groote vierkante enveloppe, wit en dreigend. 
‘Nog één aanmerking en hij wordt verstuurd je kunt gaan,’ zei Dirk 
in één adem. Die was goed, hoor! Een probaat middel. Saar was als 
een lam zoo volgzaam. Dirk mocht zichzelf wel een veer in haar 
achterwerk steken voor dien zet, zei een van de meisjes. (Elseviers 
Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 41. 1931)

•  Ze proberen je een veer in je reet te steken, om je als het ware in te 
kapselen. (Het vrije volk, 26/02/1972)

•  Ik kan de waarheid goed onder ogen zien, maar een pluim op je hoed 
en een veer in je kont, dat inspireert me. (Het vrije volk, 25/06/1974)

•  Gaat het goed dan douwt iedereen je een veer in je kont, maar zodra 
het even wat tegenzit dan kun je voor diezelfde mensen sterven. (Het 
Parool, 10/11/1980)

•  Een pluim.’ ‘Warempel. Hoe kom je daar aan?’ ‘Heeft iemand op mijn 
hoed gestoken.’ ‘Hoe is het mogelijk. Dat maak je tegenwoordig niet 
vaak mee. ‘ ‘En dat is nog niet alles. Ga eens achter me staan. Wat 
zie je?’ ‘Wauw! Een veer in je kont! (Remco Campert: Eetlezen. 1987)

•  Maar wat blijkt: de hh voetbaltrainers mogen elkaar alleen maar ve- 
ren in de reet steken. (Youp van ’t Hek: Hartjeuk en zieleczeem. 2004)

•  …. dat dagboek waarin de gasten Rik tot slot nog een paar veren in 
zijn reet mochten steken... (Youp van ’t Hek: Wie verstaat er Kips? 
2011)

•  Deeen ging met nog meer veren in zijn kont naar huis dan de ander. 
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(Hendrik Groen: Pogingen iets van het leven te maken: het geheime 
dagboek van Hendrik Groen. 2014)

•  Sjaak, altijd Sjaak, steek hem nog meer veren in z’n reet. (Catalijn 
Claes: De weg die wij gaan. 2015)

•  De Pauls van deze wereld steken het ene moment een veer in je reet, 
het andere een oversizede buttplug. (Astrid Harrewijn: Drie vrienden, 
een huis (en een klusjesman). 2016)

•  Zeg, je gaat Barry in dat boek toch niet alleen maar veren in zijn reet 
steken, hè? (Sander Donkers: Hay. Biografie van de grootste rockster 
van Nederland. 2016)

•  Afgelopen zondag stond onze Thierry daar met zijn vriendjes aller-
hande veren in de reet van de Russische oorlogsmisdadiger Vladimir 
Poetin te steken. (Youp van ‘t Hek: De leugen dicteert. 2022)
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10.

the sky is the limit

(begin 20e eeuw) (< Eng.) (cliché) de mogelijkheden zijn 
onbegrensd; alles is mogelijk; alles kan. Bijv. een prijs 
die in rekening kan worden gebracht of de kansen die 
iemand krijgt. De spreker bedoelt ook dat er niets is dat 
iemand of iets ervan weerhoudt om zeer succesvol te 
zijn. De uitdrukking wordt dan ook vaak gebruikt om 
mensen te motiveren. In het Engelse taalgebied reeds 
opgetekend in 1605 in ‘Don Quixote’ van Cervantes, 
weliswaar in een andere vorm: “No limits but the sky”.  

•  En volgens een vermenigvuldiging-systeem, waarbij de bepaling van 
den vermenigvuldiger zijn beroepsgeheim blijft, komt hij dan tot de 
volgende cijfers: Chineesche koelies, Egyptische en Aziatische boeren 
door elkaar 10 doll; Europeesche boeren (den Balkan uitgezonderd) 
25 doll; Europeesche industrieele arbeiders 35 doll; Europeesche 
vrije beroepen 50 doll; en zoo voort, met iets hoogere cijfers voor 
Britschen adel, Fransche generaals en Italiaansche fascisten, en als 
slotapotheose de minimum-Amerikaan van 10.000. doll. Over maxi- 
mum wordt maar liever gezwegen. „The sky is the limit”, zeggen de 
Amerikanen in zoon geval. (De Indische courant, 23/02/1925)

•  Dat de resultaten in deze onderzoeksfase minder succesvol waren 
dan in die van de nicotinezuurbepaling ontmoedigde me niet in het 
minst. Integendeel, ik was nu pas echt bezeten geraakt van mijn vak 
en ik had bovendien het glorieuze gevoel van ‘the sky is the limit’ - 
wie weet welk schitterend onderzoeksresultaat nog voor me in het 
verschiet lag. (De Gids. Jaargang 153. 1990)

•  Licht heeft een snelheid van 186.282 mijlen per seconde. In New 
Mexico wordt een radiotelescoop geplaatst honderdmaal krachti-
ger dan alle telescopen die tot dusverre in gebruik zijn. The sky is 
the limit; maar waar gaan we met onze breinen naartoe? (Willem 
Oltmans: Memoires 1974-1975. 2005)
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11.

jinxen

(2011) (< Eng. to jinx) (inf.) beheksen; verwensen; ver-
doemen; onheil afroepen; ongeluk brengen; de goden 
verzoeken.

•  Vooral jinxen; dat is voor mij een grote ‘No No’. Mijn man mag dus 
nooit iets zeggen zoals: ‘De auto doet het goed de laatste tijd.’ (Mel 
Hartman: Hersenkronkels. 2012)

•  Je wilt die shit ook niet jinxen, weet je? Het is een dunne lijn tussen 
fantaseren over de toekomst over arrogantie uitstralen. (https://pop-
journalistiek.wordpress.com28/10/2012)

•  Blije Groenen wil finale niet voorspellen: ‘Ik ga niet jinxen’. (https://
sportnieuws.nl/voetbal, 04/08/2017)

•  ‘Jinxen’ is een raadselachtig doch reëel verschijnsel dat optreedt 
wanneer het zelfvertrouwen van volk en pers plotseling te groot 
wordt. Dat slaat over, het elftal stort in. Ik noem het jaartal 1974 en de 
steekwoorden ‘Rusland, EK 2008’. Helaas is de Nederlander hardleers. 
Hij schakelt naadloos tussen afzeiken en ophemelen, terwijl je alleen 
met begripvol temperen de jinx op afstand houdt. (De Volkskrant, 
22/11/2018)

•  Layla zoog op haar lippen alsof Isaiah het door het uit te spreken al 
gejinxt had. (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)
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12.

pauper

1) (2005) (stud.) slecht, vervelend.

•  Kijk, voor een student is iets niet goed of leuk, maar prima, dikke 
prima, relaxed, wreed, chill, vuig, top, ueber-ok of flex. Iets verve-
lends wordt getypeerd met kansloos, a-relaxed, pauper, zuur, gaar, 
jeuk hebben, zuigen (‘iets zuigt’), ranzig, ruk of triest. (Rotterdams 
Dagblad, 26/02/2005)

•  Pauper. Wat een pauper discotheek, slechte muziek, het bier smaakt 
als pis en het is veel te rustig. Pauper: alles wat slecht, armoedig of 
kneuzerig is. (https://amsterdamstudentenstad.nl, 03/07/2017)

2) (2004) (stud.) arm of minderwaardig persoon;  
sukkel.

•  Voor hun ouders is het een soort geheimtaal, zegt geneeskunde- 
student Marijn Sijtsma (22). Maar onderling hebben de meiden van 
jaarclub Quazer aan een half woord genoeg. ‘Wat een bud is dat!’ 
roept Marijn en haar clubgenoten snappen dan precies wat ze be-
doelt. Die jongen is inderdaad een pauper, zo iemand die het niet 
begrepen heeft. Dat ene woord ‘pauper’ staat voor een compleet ge-
heel van associaties, een gedeelde wereld vol kennissen, beelden en 
ervaringen. Marijn denkt even na over een uitleg, maar kan het toch 
niet anders zeggen dan zo: ,,Een pauper snapt gewoon niet hoe het 
bij ons werkt.’’ (Trouw, 24/01/2004)

•  pauper: sukkel, ook wel: bud (s). (Trouw, 26/01/2006. ABC voor de 
nieuwe student)

•  Pauper: minderwaardig, vaak arm individu. (Ykwinno Hensen, 
Jacomine Nortier & Sterre Leufkens: Het verschil tussen lid zijn en 
lit zijn. Een sociolinguïstische vergelijking tussen Studententaal en 
Straattaal. 2018)
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13.

zemmel, zemel, zemmer

(1999) (< Marokkaans) (straattaal) homoseksuele man. 
Vaak als scheldwoord: klootzak. Populair onder rap-
pers.

•  Straattaal kan behoorlijk heftig of agressief zijn. Er wordt flink in 
gescholden, tenminste, als je de woorden letterlijk opvat. Een meisje 
is snel een motjo (‘hoer’) en een jongen een zemmel (‘flikker’). (Onze 
Taal. Jaargang 68. 1999)

•  Want dat is een andere kant van straattaal. Er wordt stevig over en 
weer gescholden, meer bedoeld als een uitdagend ritueel waarin al-
tijd naar de overtreffende trap wordt toegewerkt dan dat er werkelijk 
kwaadaardige bedoelingen in het spel zijn. In deze context krijgt ook 
het Turks en Marokkaans zijn kans. Een jongen die normaal gespro-
ken de begroeting zachbee, kammerad of ab (vriend) mag verwacht-
en, heet in het vuur van zo’n woordenstrijd al snel een zèbbe of zem-
mel (flikker). (Ons Erfdeel. Jaargang 43. 2000)

•  Volgens officier van justitie Sabine Tammes bericht L. tijdens het 
testen zijn kennelijke mededader, die dan in het buitenland verblijft: 
‘Top man. Ik moet effe alles door hebben en dan hebben we die ze-
mel zo.’ Zemel is straattaal voor homo. (Paul Vugts: Doodgeschoten. 
2014)

•  Woordenlijst (uit het Arabisch tenzij anders vermeld) A’saabi: hey, 
vriend Aywazzeen: hey, schoonheid Baanvast: iemand die recht in zijn 
schoenen staatBounty: allochtoon die zich als een autochtoon ge-
draagt Chorro: Marokkaanse Belg die nog te Marokkaanse is Chataar: 
tof, geweldig Chetan: duivel Drarrie(s): jongere, vriend Flouss: geld 
Inshallah: ja, neen, misschien (letterlijk: als God het wil) Jak sie maz: 
hoe is’t? (uit het Pools) Duku: geld (uit het Antilliaans) Dzienkuje: 
bedankt! (uit het Pools) Koerva: hoer (uit het Pools) Moehim: soit 
Rwina: chaos, rellen Shmetta: smeerlapje Schikmna/skem: verklikker 
Titje: gast, vriend (typisch voor Borgerhout) Walla, Woullah: bij god 
Wayaw: waw! amai! Wigger: autochtoon die zich als een allochtoon 
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gedraagt Wouldhram: bastaard, kind van iets zondigs Yemmak: uw 
moeder, vervloekt zij uw moeder Zehma/Za’ma: zogezegd Zemmer: 
mietje, homo Zina: schatje (de Standaard, 01/04/2015)

•  Je praat bullshit, zemmel. (Kees van Beijnum: Het mooie seizoen. 
2017)

•  Tijdens het testen stuurt L. aan de in het buitenland verblijvende 
Looney Tunes een volgens justitie veelzeggend bericht. “Top man. Ik 
moet effe alles door hebben en dan hebben we die zemel zo.” (Paul 
Vugts: Afrekeningen. 2017)

•  Ik denk niet dat je nu nog zemmel fatoes moet maken. Kijk in welke 
saus je al zit. (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

•  Wesh, ben je helemaal pyschisch eh zemmel, hoe haal je het in je 
hoofd dit niet eerst met mij te overleggen. (Dieuwertje Heuvelings: 
Auxiety. 2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  Uit het Berber is zemmer (‘homo’) geleend, uit het Spaans com esta 

(‘hoe gaat het?’) en uit het Italiaans capisce (‘begrepen?’). Sommige 
woorden worden heel veel gebruikt, denk aan doekoe en chill, andere 
zelden of slechts door een beperkte groep jongeren, bijvoorbeeld lan 
en com esta. (René Appel: Taalstukken. 2021)

•  Ik was er vaak getuige van dat hij voor ‘kankerzemmel’ werd uitge-
maakt door lieden die van anderen hadden begrepen dat Hasan een 
top of ibne of zemmel was. (Lale Gül: Ik ga leven. 2021)
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14.

barkie

1) (1995) (straattaal) honderd gulden, tegenwoordig 
100 euro. ‘Jij bent echt niet barkie’ betekent: jij bent 
echt niet goed bij je hoofd (maar eigenlijkt zegt men: jij 
bent geen honderd euro). Voor meer straatbenamingen 
rond geld zie doekoe*.

•  Zelfs het taalgebruik vloeit in elkaar over. ‘Hebben we het over ‘smat-
jes’, meisjes. Of: bij het pokeren, over een ‘donnie’ of een ‘barkie’ in 
plaats van een tientje of honderd gulden. (Vrij Nederland, 18/03/1995)

•  (Frank Jansen en Hubert Roza: Nieuwlands. 1995)
•  (Ronald Snijders: Surinaams van de straat. 2000)
•  (Jacomine Nortier: Murks en straattaal. 2001)
•  Patas zijn schoenen, osso is huis, fa wakka (uit het Surinaams) is 

jongerentaal voor hoe gaat het en watskeburt betekent wat is er ge-
beurd? Afoe staat voor 50 cent of een half. Een barkie is goed voor 100 
euro en bereid is cool of chic. (het Financieele Dagblad, 24/08/2005)

•  Nee, hij heeft hem voor twee barkies ofzo. (> Sranan: ‘honderd gul-
den’? ‘vijftig euro’). (Neerlandica extra Muros. Jaargang 2005)

•  Voor geld wordt vaak het Surinaamse doekoe gebruikt. Een donnie 
(Sranan) is een tientje, een barki honderd euro of gulden en fiffie  
vijftig euro of gulden – allemaal Surinaamse woorden. Ook drank en 
verdovende middelen worden veel besproken. Een joint is een jonkoe, 
jonko of djonko. Als je dronken bent, ben je blauw – in deze betekenis 
overigens niet nieuw. (Vivien Waszink: Woord! De taal van nederhop. 
2013)

•  In gesprekken ging het nooit over cocaïne of xtc, maar was in sluier-
taal sprake van ‘een halfje’, ‘een hele’, ‘een vinger’, ‘spul’, ‘barkies’ of 
‘een donnie’. (Paul Vugts: Doodgeschoten. 2014) 

•  ‘Hoeveel vraag je hiervoor, pik?’ 
‘Vijf barki’s.’ (Mano Bouzamour: Bestseller Boy. 2018) 
•  Ik weet wie dat is! Echt! Ik weet het! Geef me een barkie en ik wollah 

zeg je. (Khalid Boudou: Pizzamaffia slaat door. 2019)
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•  Neef, we hebben een budget van vijf barki, hè? (Dieuwertje Heuvelings: 
Auxiety. 2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  (Crimineel ABC in Elsevier, 24/04/2021)

2) (2020) (straattaal) (in ontkennende vorm: niet hele-
maal barkie) gek; niet goed bij zijn verstand.  

•  Ik glimlachte terug, want ook wij hebben een oude dame in de familie 
die niet meer helemaal barkie is. Ze zou nooit bloemen vernielen, 
maar ze verwart de prullenbak met de wc, en dat is óók best lastig. 
(Sylvia Witteman: Een visgraatjas met haaiengrijns. 2021)
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15.

white party

(2019) (< Eng.) (drugs) feestje waarbij cocaïne wordt 
gesnoven (en vaak ook aan groepsseks wordt gedaan). 
Ook de naam van een aantal feestelijke evenementen die 
worden georganiseerd door de LHBT- gemeenschappen 
( lesbiennes , homo ‘s , biseksuelen en transgenders ). 
Deelnemers kleden zich dan in het wit.

•  ‘s Avonds vindt in de theaterzaal vaak een volledig uitgewerkte show 
plaats. Soms met erotische danseressen, soms met een bellenblazer, 
al naargelang. In de herfstvakantie waren er drie thema-avonden: 
een white party, een jarenzeventigfuif en een kapiteinssoiree. (Het 
Belang van Limburg, 30/11/2019)

•  Om me veilig te voelen, hanteer ik mijn eigen regels. Ik doe bijvoor-
beeld geen ‘white parties’. Dan haalt een klant - of een paar klanten- 
een berg cocaïne in huis en nodigt hij prostituees uit om samen te 
snuiven en seks te hebben. (Humo, 27/12/2019)

•  Samen met Allison en een bevriend koppel ben ik eens op vakan-
tie geweest naar een all-inclusivehotel in Turkije. Dat was een heel 
plezante week, en de laatste avond voor onze terugkeer was er een 
white party. (Dag Allemaal, 12/05/2020))
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Afb. 1 - pata, patta
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16.

pata, patta

(1999) (straattaal) schoen. Tegenwoordig verouderd  
en vervangen door shoeba. Kijk ook onder patas*.  
Vgl. prada*.

•  (Frank Bierens & Mo Veld: Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieu-
we millenium. 1999)

•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004)
•  Lijst nieuwe woorden Ait: vet/cool/stoer Bitsjen: lekker Check: kijk 

Chill: rustig Choken: blowen, een jointje roken Djaffen: stelen/jatten 
Doekoe: geld Hozzes: dronken zijn Flex/Paleddi: goed Jonko: joint 
Lulliebuddy: zeer goede vriend van een meisje Noob: watje/zieligerd 
Osso: huis Pattas: schoenen Senderry: een rare snuiter Sgat: iemand 
om wie je geeft Skeer: blut/bankroet. (de Volkskrant, 24/08/2005)

•  ‘Fawaka coño, check mn nieuwe patta’s!’ ‘Saaaa, vet man, zeker te 
veel doekoe ofzo.’ ‘Heb weer wat flexe nummers op mn ipod. Check 
die beats dan.’ ‘Dope shit man, viieess!’ ‘Eej, ik ga hier loesoe, waar 
ga jij?’ ‘Moet naar mn chimeid in Roffa, laters man.’  (Elsevier, 
16/02/2008)

•  Ik zei bijvoorbeeld: het straattaalwoord voor ‘schoen’ is toch ‘pata’? 
Maar dat had ik verkeerd: ten eerste vonden ze ‘pata’ geen mooi 
woord, ten tweede kende onderhand iedereen het, dus was er een 
nieuw woord nodig. Zo hebben ze zelf ‘shoeba’ bedacht.” (Taalschrift, 
08/04/2010)

•  Gave pata”s, hé. Nieuw? (Lydia Rood: Feest. 2010)
•  Een tandarts in een rode broek zei afkeurend: ‘O, hiphop. Over doekoe 

en patta’s enzo.’ Neen! Nederhop is veel meer dan over geld en gym-
pies praten. (Vivien Waszink: Woord! De taal van nederhop. 2013)

•  Op de fiets keek ik naar hem, naar zijn strakke zwarte leren jasje, zijn 
hipsterkuif, naar zijn pattas, zoals hij even daarvoor trots zijn nieu-
we schoenen had geïntroduceerd. (Renee Kelder: De parttime-junkie. 
2014)

•  Drie jongens hangen met hun slungelige tienerlichamen over 
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de hekken. Ze wilden eerst patta”s halen in de stad – Nikes, want 
Louboutins, je weet wel, die zwarte sneakers met spikes, zijn fokking 
duur – maar toen zagen ze dit. (Yasmina Aboutaleb: Dit maak je nooit 
meer mee. 2016)

•  Ken je die koffiereclame nog? Twee oude vrouwen, type: gezellige 
oma, kletsen bij boven een bakkie troost. Maar hun woorden klin- 
ken heel anders dan je van hun generatie zou verwachten: ‘Komt die 
skotoe met z’n neppe patas, zegt dat ik ’m doekoe moet passen!’ We 
herkennen dit allemaal direct als straattaal, maar we weten ook dat 
die taal niet hoort bij de generatie 65+. Straattaal hoort bij jongeren, 
op straat in grote steden. (Milfje Meulskens: Opzienbarende ontdek- 
kingen over taal. 2017)

•  Het koude water loopt in zijn nieuwe patta’s. (Kees van Beijnum: Het 
mooie seizoen. 2017)

•  Bij mijn ouders in de Pijp werd er nooit iets gejat, nu werden m’n 
fucking pata’s genakt! (Mano Bouzamour: Bestseller Boy. 2018) 

•  Ik moet nieuwe patta’s halen toch, voor die kaolo lange hike van je 
waar je het altijd over hebt. (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  Eén ding is meteen duidelijk: veel woorden zijn afkomstig uit het 

Sranan, de grootste creooltaal van Suriname, zoals sma (‘meisje’), 
patas (‘sneakers’), fa waka (‘hoe gaat het?’), mattie (‘vriend’), skoro 
(‘school’) en kill (‘jongen/man’). (René Appel: Taalstukken. 2021)

•  (Alla Peeters & Petra Sleeman: Taalmysteries. Raadselachtige feiten 
van grote en kleine talen. 2022) p. 28
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17.

voor saus

(2007) (straattaal) gratis; voor niks.

•  (Prisma miniwoordenboek. Drop je lyrics 3. 2008)
•  ... voor sommige onder ons zal ramadan niet meer zijn als voorheen 

en zullen we nog jarenlang blijven herinnerd worden aan deze gru-
weldaad, mensen die andermans leven be-eindigen voor saus staan 
al op de nominatie voor een plekje op de eeuwige jachtvelden. (www.
boevennieuws.pro/nieuws, 29/05/2017)

•  We waren nog geen 10 minuten binnen en we hadden al meteen 
trobbie met de lokale security daar. Ik heb die kill meteen duidelijk 
gemaakt dat hij ook maar van vlees en bloed is en zeker niet uit de 
hoogte moet gaan doen tegen mij en mijn hommies voor saus. (www.
skyscrapercity.com, 22/12/2019)

•  Ze lopen tegen me te zeiken voor saus. Waarom wil je dit, is toch voor 
saus? ( https://twitter.com, 18/09/2020)

•  Lobi is een gekke birdy. Die zich niks laat zeggen. Mensen roepen 
hem voor saus. (https://prezi.com, ongedateerd)
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18.

hatseflats, hatsflats

(1980) (klanknabootsing) uitroep van verbazing. Ook 
als reactie op een onverwacht geluid of gebaar. De 
uitdrukking wordt vermeld op de website ‘Taalkabaal’ 
(ongedateerd). Hatseflats werd in 2021 nieuw leven 
ingeblazen door de Brabantse ondernemer Peter Gillis 
van de tv-serie Massa is Kassa.

•  Hatsflats legt ie er al! Je mot dat tuig hard aanpakken, want voor je 
‘t weet ken je opzitten en pootjes geven voor elke trut die op visite 
komt! (Dimitri Frenkel Frank: De kleinste hond ter wereld. 1980)

•  ... hatseflats  . . . daar scoren we weer een hitje!  (Wim de Bie: 
Schoftentuig. 1988)

•  Vandaar dat ik een eigen bv’tje heb opgericht, waarmee ik de reve-
nuen van deze neventaak verreken. En de lasten natuurlijk, want het 
is niet allemaal hoepeldepoep en hatseflats. (Leeuwarder courant, 
18/06/1993)

•  Morgen stoppen we er een nieuw heupje in. Hatseflats. Zo gebeurd. 
(Anne Hermans: De co-assistent. 2009) 

•  En als je dan filosofisch staat te mijmeren op een Sardeens toilet, is 
10 eurocent voor een doortrekking waarbij de boodschap hatseflats 
gezuiverd en al de Westerschelde in verdwijnt, toch een groot goed. 
(de Faam en de Faam/de Vlissinger, 01/07/2015)

•  Kuijt kopt terug naar Sneijder, hatseflats, 2-0. (Giphart & Kluun: Het 
eeuwige gezeik. 2017)
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19.

niet lullen maar poetsen

(1962) (inf.) niet kletsen maar werken; geen woorden 
maar daden. Volgens Jan Cremer (zie citaat hieronder) 
uit het Pools. De uitdrukking komt ook in het solda- 
tenslang voor (zie Salleveldt 1978, onder het lemma 
‘niet’). Een variant is: niet kletsen maar karren/laaien. 
In Tilburg zegt men: “nie lulle mar doen’ (Paul Spapens, 
Gerard Steijns, Wil Sterenborg & Frans Verbunt: 
Goedgetold. Diksjenèèr van de Tilbörgse taol. 2004).

•  „Niet lullen maar poetsen”, was het motto van de instructeurs, terwijl 
het in de toespraken en de geschriften van de hogere autoriteiten op 
hetzelfde neerkwam met uitspraken als „Wat wij nodig hebben, dat 
zijn kerels die hun gedachten ... (Hollands weekblad, Nummers 154-
190. 1962)

•  ... ik blijf maar doorgaan met mijn devies ̀ niet lullen maar poetsen’ ... 
(Jan Cremer: Logboek, 1978)

•  Niet lullen, poetsen! (Inez van Eijk: Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. 
1978. Vierde druk. 1980) 

•  Het leven is een eenmansguerilla. Dat is mijn levensmotto, waardoor 
ik overleef. Ik heb nog meer belangrijke motto’s. `Geld moet rollen’, 
zoals mijn vader altijd zei. En: `Non Blaterare sed polire’, oftewel: 
`Niet lullen maar poetsen’. (Jan Cremer, in: Oor, 07/09/1985)

•  We hebben mooie milieu-plannen maar het gat tussen die plannen en 
wat er daadwerkelijk wordt gedaan, wordt alleen maar groter. Soms 
moet je zeggen: niet lullen maar poetsen. (Nieuwe Revu, 13/06/1993)

•  Borstelen, Gijs! Niet lullen maar poetsen. (Louis Ferron: De 
Walsenkoning. 1993)

•  Daarmee ging in eerste instantie veel efficiëntie verloren want waar 
geluld wordt, wordt niet gepoetst. (Vrij Nederland, 26/11/1994)

•  Niet lullen maar poetsen, zo laat het arbeidsethos op de burelen van 
de Boumanstichting zich samenvatten. (Elsevier, 18/03/1995)
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•  Dat de niet-randstedelijke bouwvakkers hun imago van `niet 
lullen maar poetsen’ vaak waarmaken, is niet voor niets. (Elsevier, 
08/04/1995)

•  Ga toch aan het werk. Of, zoals de opperwachtmeester tot zijn artill-
eristen riep: `Niet lullen, maar poetsen.’ (Elsevier, 02/09/1995)

•  Onder uiteenlopende omstandigheden heb ik in die jaren de doors-
nee-Rotterdammer leren kennen. Een volk apart, waarbij je algauw 
door had wat voor velen als dagelijks motto gold: niet lullen maar 
poetsen. (J.A. Blauw: Dossier Blauw. Memoires van een oud-hoofd-
commissaris van politie. 2004)

•  Toen Edwin haar eerder die nacht had gebeld om te zeggen dat de 
weeën begonnen waren, had ze nurks de telefoon opgenomen. “Goed, 
oké, kom eraan,” had ze met een hese slaapstem gezegd. Meer niet. 
Prima, vond Karin. Niet lullen maar poetsen. (Roos Schlikker: Ik wens 
je het onmogelijke. 2012)

•  Geen woorden maar daden, niet lullen maar poetsen. (Luckie S. 
Delacroix: Johnny Cash danst nooit. 2015)

•  Wie het beeld van een hardwerkende, plichtsgetrouwe beambte wil 
schetsen, type niet lullen maar poetsen, 24 uur per dag paraat, komt 
al gauw bij de strooiwagenchauffeur uit, in hevige sneeuwjachten ma-
noeuvrerend over slecht verlichte, beijzelde wegen. (Rob Hoogland: 
De grote Hoogland. 2015)

•  De dienstplicht vervulde hij bij de mariniers in Den Helder. Zijn cre-
do: ‘Niet lullen maar poetsen.’ (Twan van den Brand & Jos Straathof: 
De jongens van de Condor. Het verhaal van een experimentele jeugd- 
gevangenis. 2017)
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20.

het scheel eraf drinken

(1974) (inf.) op de geboorte van een kind drinken. Een 
uitdrukking die men vroeger wel eens op het platteland 
gebruikte. Volgens sommigen voorkwam je daarmee dat 
het kind later ging loensen.

•  Even het Scheel eraf drinken. (De Stem, 02/07/1974)
•  ‘t Scheel eraf drinken ... Als er weer eens eentje geboren werd gingen 

de vader, de peter en wellicht wat vrienden, na de aangifte op het 
raadhuis, „er het scheel afdrinken”. (De Stem, 02/12/1978)

•  De vader leek even gehinderd. „Drink wat van me ouwe,” zei hij toen. 
„Dr moet veel op gedronken worden vandaag. Dat kan nooit kwaad.” 
Hij wendde zich tot de kastelein. „Je mag wel een nieuw vat aan- 
sluiten,” zei hij „want vanavond kom ik ‘t scheel er af drinken. Met de 
vaste jongens.” (De Telegraaf, 24/02/1990)

•  Als je met de helm geboren was, had je een vlies over de schedel. 
Mensen zijn vaak bang voor ‘t onbekende en ongewone. Dingen zien 
die anderen niet zien, kunnen voorspellen dat iemand dood zal gaan 
of dat er een ongeluk zal gebeuren, is ongewoon en beangstigend. Je 
kunt er dus maar het beste voor zorgen dat dat vlies zo snel mogelijk 
van de schedel verwijderd werd, zodat die gave verdween. Je dronk ‘t 
scheel eraf !” (de Stem, 04/05/1996)

•  Voor Emily’s man Michiel, die haar vandaag naar het restaurant in 
Breukelen heeft gereden en stil aan tafel naar de vrouwen luistert, 
zit er nog een leuk tripje na de bevalling aan te komen. Binnen 
drie dagen na de geboorte gaat de kersverse vader met vrienden de  
kroeg in. Michiel: “’Het scheel eraf drinken’, een Brabantse traditie 
die voorkomt dat het kind scheel wordt.” (de Telegraaf, 06/12/2003)

•  Het scheel eraf drinken. Uitnodiging om na de doop, meestal in een 
café dicht bij de kerk, een borrel te drinken om de geboorte te vie- 
ren. (Het scheel kan wijzen op het feit dat een pasgeboren baby wat 
loenst of op het vaak wat misvormd hoofdje, dat echter spoedig bij- 
trekt). Alg. Brab. ‘87. (Drs. H. Mandos & M. Mandos-Van de Pol: De 
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Brabantse spreekwoorden. 6e druk. 2003)
•  (Woordenboek van de brabantse dialecten. 2004)
•  Van geboorte tot de oude dag, in Lille staat de gemeenschap altijd 

centraal. Wanneer er een nieuwe telg op de wereld wordt gezet, hoort  
het zo dat de vader ‘s avonds nog trakteert om ‘het scheel eraf te 
drinken’. (Het Laatste Nieuws, 13/08/2020)
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21.

slutshamen, slutshaming

(2014) (< Eng.) het vernederen van een vrouw door haar 
als ‘hoer’ of ‘slet’ te bestempelen, vanwege haar seksueel 
gedrag, het aantal partners of gewoon vanwege haar 
kleding. Het is een vorm van pesten op sociale media. 
Vrouwen die opkomen voor hun rechten op buiten de 
lijntjes stappen zouden volgens de pesters sletten zijn.  
De term wordt echter ook gebruikt met betrekking tot 
homoseksuele mannen , vanwege hun seksueel gedrag 
dat als promiscue wordt beschouwd. Kijk ook onder 
sletvrees*.

•  Slutshaming is een taboe. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd 
en met mij vele anderen. Elke vrouw is weleens uitgescholden voor 
slet of hoer. Dat is heel vernederend. Met dit filmpje wilde ik een 
statement maken: jongens, dit is niet oké. Ik had niet verwacht dat 
het zo vaak zou worden bekeken, maar het zegt genoeg. (De Morgen, 
10/03/2017)

•  Vroeger, toen ik nog op school zat, was slutshaming echt een ding. 
Vriendinnen zeiden over andere vriendinnen van mij van: o, dat is een 
slet, want die gaat met jongens naar bed met wiIk vertel Wouke over 
mijn 22-jarige jongste dochter Milou die vorig jaar op Internationale 
Vrouwendag een filmpje op Facebook postte over slutshaming.e ze 
geen verkering heeft. (Maartje Laterveer: Vrouwen & seks. 2017)

•  Wees maar gerust dat een Vlaamse versie van De slet ook hier pot-
ten zou breken. Uit een recente studie van de Universiteit Antwerpen  
blijkt dat bijna één op de vijf (18,7 procent) Vlaamse tienermeis-
jes minstens één keer ongewenst ‘hoer’, ‘slet’ of ‘prostituee’ werd 
genoemd via sociale media. Slut-shaming is overal. (De Morgen, 
28/11/2017)

•  Ik vertel Wouke over mijn 22-jarige jongste dochter Milou die vorig 
jaar op Internationale Vrouwendag een filmpje op Facebook postte 
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over slutshaming. (Barbara van Beukering: Kruip nooit achter een 
geranium. 2018)

•  Milou besloot samen met een bevriende fotografe een filmpje te ma- 
ken over slutshaming, een inmiddels bekende term die zoveel in-
houdt als: het uitschelden van vrouwen voor slet of hoer. Ze postte 
het filmpje op Internationale Vrouwendag op Facebook en binnen 
tien minuten ging het “viral”. (Barbara van Beukering: Kruip nooit 
achter een geranium. 2018)

•  (Vivien Waszink & Laura van Eerten: Kids, koffietjes & comfortzone. 
Waarom taal soms irritant is. 2018) p.111

•  Doorgaans wordt zo’n vrouw door de familie, kennissen en buren 
geslutshamed en mag niemand meer met haar omgaan. (Lale Gül: Ik 
ga leven. 2021)
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22.

spang

1) (1998) (straattaal) knap, sexy, lekker, leuk, cool. ‘Die 
chick ziet er spang uit.’ Zie ook: spange chimeid.

•  Dope? Ja dope, ook wel basis of tranga of spang of master of spits of spit- 
ta. Allemaal woorden voor hetzelfde op de Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer: leuk, grappig, geinig. (De Morgen, 04/03/1998)

•  Talen mixen is dope, legt hij me uit, is basis. Zo leer je andere cul-
turen kennen en waarderen, maar minstens zo belangrijk is, dat het 
taaltje lekker bekt. Dzjie, vallen enkele klasgenoten hem bij, wat 
zoveel betekent als inderdaad. Dope? Ja, is tranga, is spits, is spang. 
Allemaal woorden voor grappig, leuk en geinig, begrijp ik. (Ons 
Erfdeel. Jaargang 43. 2000)

•  De tolerantiegrens ligt kennelijk bij importtalen als het Amerikaans, 
Surinaams en Arabisch, die via de jongerencultuur tot ons komen. 
Taalpuristen schreeuwen daarover moord en brand. Ten onrechte, 
vinden de auteurs: ‘Indien fuck of spang (Surinaams: ‘lekker, sexy’) 
of woella (Arabisch: ‘ik zweer ‘t je’) als ontleningen op taalverloe- 
dering wijzen, dan moet dat ook gelden voor de (vroegere) Franse en 
Latijnse ontleningen.’  (de Volkskrant, 13/02/2004)

•  Maar ‘errug extreem’ of niet, Niels en Remco hebben wel lol als ze 
moeten opschrijven welke straattaal-woorden zij kennen, want dat 
lijkt natuurlijk nog niet op een gewone taalles. ‘Sma’, schrijven ze 
op, ‘jongen’, en ‘swa’ wat ‘meisje’ betekent. ‘Loessoe’ betekent ‘weg’, 
‘spang’ is ‘knap’, ‘woela’ is ‘echt waar’, en ‘doekoe’ is ‘geld’. De jon-
gens hebben een heel repertoire tot hun beschikking. ‘’Wij praten 
gewoon zo. Je leert het op straat, van je vrienden”, zegt Niels. ‘’Dat is 
niet om stoer te doen of zo.” (NRC Handelsblad, 12/06/2004)

•  Meisjes die aantrekkelijk zijn heten ‘ poes’, ‘ poing’ of ‘ dood spang’. 
(Trouw, 29/08/2005)

•  “Waar zijn de vrijgezelle dames vanavond?!”, roept de DJ in de 
Westerunie te Amsterdam tegen de jonge kinderen. Een hysterisch 
gekrijs barst los. ‘O, ik hoop dat ik veel kanker spange chicks ga 
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tegenkomen weetje’, hoor ik een gangsterneger naast me tegen zijn 
vriend zeggen. (Spunk, 12/12/2008)

•  (Prisma miniwoordenboek. Drop je lyrics 3. 2008)
•  Hij waarschuwde voor de PVV, waarmee de toon was gezet. Dat er 

volgens onderzoeken ook Surinamers en Antillianen op die partij 
stemmen, vond hij ‘niet zo spang’. (Marcel van Roosmalen: Je moet 
opschrijven dat hier niets gebeurt. 2018) 

•  Spange meid. Straatuitdrukking voor vrouwelijk schoon. ‘Spang’ 
komt van het Sranantongowoord span (spannend). Vrij vertaald zeg 
je met ‘spange meid’ dus spannende of mooie dame. Doet ook denken 
aan de straatuitdrukking no spang, wat‘maak je niet druk’ (letterlijk: 
geen spanning) betekent. (Jiska Duurkoop: Straatpraat. Hoe moderne 
straattaal Nederland verenigt en verdeelt. 2018)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  (Guus Middag: Verklarend zakwoordenboekje van rare woorden. 

2021) p. 12

2) (1980) (ook: spanga)(straattaal) relaxed; chill; 
ontspannen. ‘No spang’: maak je niet druk. Syn.: no 
probz*.

•  ‘No span.’’ bezweerde de regeringscombinatie en dat betekende 
‘maak je niet druk’. ‘No span’ werd de verkiezingsleus van de npk. 
(Rudie Kagie: Een gewezen wingewest: Suriname voor en na de 
staatsgreep. 1980)

•  Arvind hangt aan het eind van de middag met zijn vrienden Achmed, 
Vikran en Frenkie rond op de Overtoom in Amsterdam-West. ‘Doen 
we zo een voetje?’, vraagt Arvind. Hij wil nog ergens een potje ta- 
felvoetbal spelen. De oer-Nederlandse Frenkie, blozend hoofd met 
blonde krulletjes: ‘Nee, ik ga loesoe man. Later.’ Vikran: ‘No span, 
je weet toch. . .’ (Oké, relax, rustig aan.) (De Volkskrant, 13/11/1999)

•  ‘Wat we als homies tegen elkaar zeggen, doen we niet at home’, gooit 
Gioberto er woordspelig uit. Hun omgangstaal is gewoon relaxed, is 
master, no spang, ‘Tof, leuk en probleemloos’. (Ons Erfdeel. Jaargang 
43. 2000)

•  Het blijkt nu dat jongeren zich door die meertaligheid hebben laten 
inspireren en soms een eigen mengtaal spreken: straattaal, zoals ze 
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het zelf vaak noemen. (Eerder schreef ik daarover voor Onze Taal het 
artikel ‘“Ik mix gewoon, no span”. (Onze Taal. Jaargang 69. 2000)

•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004) p. 103
•  Ontspannen kijkt Lucia Rijker (38) over het water van de 

Surinamerivier. “Ik word hier helemaal rustig. Niets is hier ge-
haast maar alles relaxed. No spang, maak je niet druk, zeggen de 
Surinamers. Dat is mijn leus geworden en zo leef ik hier dus ook!” 
(het Parool, 09/01/2006)

•  Het tweede meisje zit op de Amsterdamse wallen achter het raam, 
terwijl een tweede rapper haar toerijmt: “Ik zal je altijd blijven steu-
nen echt waar, no spang/ Ik zal je pijn verzachten, of wegnemen als 
ik kan”. (NRC Handelsblad, 17/06/2006)

•  Ik vind jou ook wel spang en Omar. Ja, Omar is gewoon Omar. (Vrank 
Post: Bad boys for life. 2008)

•  (Prisma miniwoordenboek. Drop je lyrics 3. 2008)
•  “No spang. Mannen onder elkaar,” zegt Stanley, “doen dat soort din-

gen niet.’ (Renate Dorrestein: Is er hoop. 2009)
•  Begrippenlijst: Anti=Antilliaan, ashie=hasj, baggy broek=een wijde 

broek met laag kruis, battyboy=homo, billa’s=billen, chillen=uit-
rusten, dope/leip= iets tof vinden, Enky=Enkhuizen, hosselen=ver-
sieren, jonko=joint, Kil=gozer, Mocro=Marokkaan, no spang=geen 
zorgen, oss=huis, panja=dronken, pattas=schoenen, pokoe=liedje, 
scorro=school, smatjes=meisjes, skaffa=stoned. (Noordhollands 
Dagblad, 27/03/2010)

•  “No spang, niets aan de hand,” zeg ik op dezelfde toon die zij ge-
bruikte om mij te kalmeren toen ik me druk maakte over de prijs. 
(Clark Accord: Plantage d’amour. 2011)



45

PO
PU

LA
IR

 TA
A

LG
EB

R
U

IK
 2022

23.

tnawies

(2013) (straattaal) (< Marokkaans) bedriegerij; achter-
bakse streken.

•  Bovendien zal het opzoeken van woorden niet meer eentonig zijn, 
maar een zekere spanning met zich meebrengen. Zo heb je: kardasj 
(vriend), tnawis (rond de pot draaien), zehma (zogezegd). Zinnen 
zouden ook zo veel sexyer zijn als Siegfried dit zou zeggen: ‘Ewa 
kardasj, vandaag geen tnawis. We gaan rwina met woorden doen. Gij 
weet.’ (De Morgen, 17/12/2012)

•  Jongeren zijn er al helemaal mee weg, luister maar eens naar de 
eerste de beste 12 jarige die tegen zijn vrienden spreekt. Een hutse-
pot van Engels, Marrokaans, en oh ja, Nederlands, maar gij weet, AN 
is het niet. Woorden als kardasj,mawis, zehma, schmetta, tnawies, 
safi, esek… ze klinken als chinees in de oren, maar ze zijn wel vol-
op aan hun opmars bezig. De Marrokanen zijn eerst om onze taal te 
beïnvloeden, maar Turkse, Poolse en zelf Congolese woorden volgen. 
(http://blog.associatie.kuleuven.be, 19/01/2013)

•  Je moet geen uitvluchten verzinnen. Met je tnawies altijd. (Fikry El 
Azzouzi: Drarrie in de nacht. 2014) 

•  We kennen allemaal die vakantie tnawies. Mijn vader die denkt dat 
hij een paar kilo extra mee kan smokkelen; mijn moeder die denkt 
dat andere landen geen hagelslag, kaas, nuttela, boter etc.. verkopen. 
Overigens mogen wij op vakantie die producten niet benuttigen, het 
is namelijk voor bezoek. (https://mysociallyawkwardlifee.wordpress.
com, 2015)

•  Bent u toe aan een verfrissend perspectief op de Nederlandse poli-
tiek en wilt u tegelijk uw straattaal wat bijschaven? Ga dan eens naar  
hefla.nl of op Instagram naar @hetiseenhefla. Dat brengt ons me-
teen bij les 1: wat is een hefla? Een feestje. Hier vindt u commentaren 
over de formatie-rwina (chaos, rotzooi), de kindertoeslagenrwina of 
over politici die aan komen zetten met tnawies (naaistreken). Er is 
een plaatje waarop Thierry Baudet klaagt dat het partijkartel hem 
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niet uitnodigt voor de vrijmihe (juist, de vrijdagmiddaghefla) en een 
van Mark Rutte die op een persconferentie zegt ‘relax a chappies, al-
les onder controle’, terwijl tolk Irma Sluis achter hem ‘bledder’ (op-
schepper, onzinverkoper) roept. (De Volkskrant, 14/10/2021)
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24.

nailen

(2015) (< Eng. to nail + en) iets heel goed doen.  
Vooral in de verbinding ‘het genaild hebben’. Populair 
geworden door toedoen van het teeveeprogramma The 
Voice.

•  Of, als een kandidaat een lied goed heeft gezongen: “Je hebt het ge-
naild”. (www.autoweek.nl, 24/11/2015)

•  Hoera!!!! Weer een escaperoom die we genaild hebben! Met nog maar 
3.26 minuten over hebben we de boot aan de haven gelegd. (www.
tripadvisor.be, 30/10/2017)

•  (Vivien Waszink & Laura van Eerten: Kids, koffietjes & comfortzone. 
Waarom taal soms irritant is. 2018) p. 40
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25.

phpd-syndroom

(2011) (sch.) verschijnsel waarbij vnl. ouderen lijden 
aan allerlei vage klachten (pijntje hier, pijntje daar).

•  Van sommige berichten weet je op voorhand dat ze gekrakeel ople- 
veren. ‘Eenderde van de Europeanen heeft een psychische stoornis’, 
schreef de Volkskrant dinsdag op basis van onderzoek. De scham-
pere reacties stroomden binnen. Of de krant al bekend is met het 
PHPD-syndroom (Pijntje-Hier-Pijntje-Daar-syndroom) en waarom 
de Volkskrant zich laat inpakken door de farmaceutische industrie, 
die zoveel mogelijk mensen een ziekte - en dus pillen - aan wil praten. 
(de Volkskrant, 10/09/2011)

•  Ikzelf lijd tegenwoordig aan het PHPD-syndroom*, een vooral onder 
sceptische artsen bekend ziektebeeld, dat zich vooralsnog met zet-
pillen met paracetamol (vorm en afmeting: raket) onder controle 
laat houden. Voor de niet-hypochonder en stoere kerel die ik van-
zelfsprekend ben, kost het weinig moeite in gezelschap geen mede-
delingen te doen over deze Kruisweg; zoals bekend hou ik de thee- 
visites graag gezellig. Geobserveerd word ik, in mijn afgeslankte 
vorm, toch wel. (het Parool, 05/04/2015)



49

PO
PU

LA
IR

 TA
A

LG
EB

R
U

IK
 2022

26.

missionaris, missionaris- 
houding, missionarisstandje

(1971) (inf.) coïtushouding waarbij de man bovenop de 
vrouw zit. De term (in het Engels: missionary position) 
zou afkomstig zijn uit de Stille Zuidzee. De missiona- 
rissen die Polynesië bezochten zouden volgens sommige 
bronnen geschokt geweest zijn toen ze hoorden dat de 
lokale bevolking het* in allerlei standjes deed. Zij gin-
gen er immers van uit dat ‘de man boven en de vrouw 
onder’ de enige normale houding was om te vrijen. Dus 
probeerden zij de bevolking niet alleen tot het chris-
tendom te bekeren, maar ook tot dit ene standje, dat al 
snel de missionarishouding werd genoemd. De Oxford 
English Dictionary geeft al een vindplaats uit 1929 voor 
‘missionary position’. In het Engelse taalgebied spreekt 
men ook over ‘American culture’. De Engelse slangterm 
‘missionary man’ betekent: inspiratieloze minnaar. Zie 
ook: bekeerstand*; zendelingenstandje*.

•  Als u daarna geslachtsgemeenschap hebt, moet u de „rijzit” eens 
proberen. Hierbij ligt u achterover en zit zij op u met de penis in de 
schede. Als dat goed gaat, lukt het ook wel met de missionarishou- 
ding. (Sextant. 1971)

•  Déze zondeval nu zou de oorsprong zijn van onze agressie en onze 
liefde, de band tussen man en vrouw, die — om de voortplanting van 
de soort niet in gevaar te brengen en de vrouw toch énige compen-
satie te verschaffen de plaats kwam van het orgasme. Men kan tegen 
deze redenering twee bezwaren aanvoeren. 1) de houding vrouw-op-
de-rug, man bovenop haar, is helemaal niet algemeen bij mensen en 
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2) jonge chimpansees kunnen paren in de zgn „missionaris-houding” 
(man boven, vrouw onder) zonder dat daarbij sprake is van enige 
agressie of verkrachting. (Het Parool, 03/11/1972)

•  .... waardoor de man niet meer in staat is op de voor hem zo gegroeide 
meest bevredigende wijze geslachtsbetrekkingen te hebben, nl. door 
het niet meer kunnen aannemen van de ‘missionarishouding’. (Paul 
de Vroede: Inleiding tot het recht. 1979)

•  De eerste keer dat ie bij haar thuis kwam, kwansuis voor koffie, had ze 
meteen gezegd. Dat ze ervan hield. Maar niet gewoon, in de missio- 
narishouding. (Marjan Berk: De feminst. 1984)

•  Toen westerse missionarissen op de Polynesische eilanden ar-
riveerden, troffen ze tot hun ontsteltenis een plaatselijke bevolking 
aan die maar een beetje aanrommelde. Ze lagen overdag in der lui 
strooien rokjes in de branding en de zon, af en toe een glaasje uit 
kokos gestookte brandewijn drinkend, kortom: ongedwongen pret.  
‘s Avonds werd het er in de ogen van de christenen niet veel beter op, 
want van enige gêne was bij de inboorlingen geen sprake waar het de 
liefde bedrijven betrof. De brengers van het heilig woord vonden dat 
de Polynesiërs te veel manieren hadden om het te doen en nadat ze 
hen uiteindelijk bekeerd hadden, werd ze op het hart gedrukt dat er 
slechts één goddelijke methode was, namelijk: de vrouw onder en de 
man bovenop. Daarom doopten de Polynesiërs dit de ‘missionaris-
stand’. (Jaap van der Zwan: Klassiekers, Van buikschuiver tot uitsmij- 
ter, Hoogtepunten uit een jongensleven. 1993)

•  Dan kan hij haar alvast niet neuken, dacht Ferdi cynisch, tenminste 
niet in de missionarishouding, en aan andere posities zou die fanta-
sieloze stuntel waarschijnlijk niet toe komen. (Ward Ruyslinck: Het 
geboortehuis. 1995)

•  Ondanks Sekstant en Joop van Tijn zijn de gemiddelde Hollandse 
oom en tante niet verder gekomen dan de missionarishouding op 
vrijdagavond. (Vrij Nederland, 19/07/1997)

•  Mensen hebben wonderlijke ideeën over seks. Ze denken dat een an-
der het leuker heeft dan zij zelf, dat andere liefdesparen het vaker 
doen, op originele plaatsen en vrijwel nooit in de missionarishoud-
ing. (Yvonne Kroonenberg: Nee, dan die van mij. 2000)

•  41% van de 34 ondervraagden noemt als favoriete standje de mis-
sionarishouding. (Nieuwe Revu, 26/09/2001)

•  Ik haat het als ze zeggen: ‘Ga maar vast liggen, meisje.’ En liever geen 
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missionarishouding voor mij. Ik heb niet graag dat een klant met zijn 
hele lijf over me komt hangen. (Menzo, juni 2002)

•  Dit is het klassieke standje met de man boven en de vrouw onder. Als 
de man zijn bovenlichaam omhoog drukt en zijn rug kromt, wordt 
de clitoris van de vrouw gestimuleerd. Voor de man is dit een pret-
tig standje, omdat hij de beweging en het tempo kan bepalen. Maar 
mannen die te snel klaar komen, kunnen beter een ander standje 
proberen, zoals de ‘amazone’. Vrouwen die clitorale stimulatie mis-
sen, kunnen een plat kussen onder hun billen te leggen, waardoor het 
bekken kantelt en de clitoris meer geraakt wordt. (website Hilde van 
der Ploeg, 2001, 2002)

•  Na een tijdje draaiden we de rollen om, het condoom werd verwisseld 
en ik neukte Jenny in de missionarishouding, terwijl haar vriendin 
mijn hele lichaam afkuste. (Atte Jongstra: De tegenhanger. 2003)

•  Bij de mannen is ‘vrouw bovenop’ het favoriete standje, terwijl de 
dames ‘de missionarishouding’ op nummer één staat. (Nieuwe Revu, 
08/09/2004)

•  Tijdens m’n eerste verkering dacht ik dat het missionarisstandje zo’n 
beetje het enige was wat ertoe deed. (Deborah Klaassen: Bek dicht en 
dooreten! 2010)

•  Hij had me uren aan een stuk in alle denkbare posities liggen ram-
men. Missionarishouding, op zijn hondjes, op mijn zij liggend langs 
achter en in allerlei acrobatische houdingen die eerder in een cir-
cusnummer thuishoorden dan in een bed waarin de liefde wordt 
bedreven. (Berthilde Vanroy: Verstrikt en verlost. 2010)

•  Seks moet en zal procreatief zijn. Het enige toegelaten standje is de 
missionarishouding, waarbij de man geheel in overeenstemming met 
zijn maatschappelijke rol de dominante positie inneemt. (Bart Van 
Loo: O Vermiljoenen Spleet! Seks, ertiek en literatuur. 2010)

•  Veilig missionaris, beffen onveilig. (James Worthy: James Worthy. 
2011)

•  God van de leegte: hij moest het elke keer gezien hebben als ze in de 
missionarishouding vrijden. (Lydia Rood: De kop van de pauw. 2011)

•  In de missionarishouding verliest de man als enige de beoogde ca- 
lorieën. (Mels van Driel: Sport en seks. Het spel en de knikkers. 2011) 

•  Op het gebied van de seksuele praktijk kwam er overal aandacht voor 
nieuwe variaties en de benaming ‘missionarishouding’ voor het tra-
ditionele ‘standje’ van een man die op een vrouw ligt ging daarbij als 
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een negatief voorbeeld dienen. (Cas Wouters: De jeugd van tegen-
woordig. 2012)

•  Het liefst zou ik snel even tot Mei Lan ingaan, netjes van voren, de 
‘missionarispositie’, met goed zicht op de almaar van vorm verschie-
tende borsten.... (P.F. Thomése: Het Bami-schandaal. 2012)

•  Wij hebben privé meestal heel gewone seks, het missionarisstandje 
is mijn favoriet. (Sunny Bergman: Sletvrees. Inzoomen op uiterlijk, 
seks en cultuur. 2013)

•  Hij rolde me op mijn rug en torende boven me uit, de goede oude mis-
sionarishouding: hij hield van seks op de manier waarop hij van eten 
hield: het mocht eenvoudig zijn, als de kwaliteit van de ingrediënten 
maar goed was. (Jamal Ouariachi: 25. 2013)

•  Het kan niet elke dag missionaris en vanille zijn, en de gevorderde 
minnaar snapt dan ook dat hij zijn liefje af en toe moet laten kennis-
maken met de gepeperde kant van de menselijke seksualiteit, en met 
beleid de purperen ploert de grenzen van het anatomisch wenselijke 
moet laten verkennen. (Jan Heemskerk & Saskia Noort: Jan en Saskia. 
De naakte waarheid. 2014)

•  Hoe hij neukte. Hoe pakte hij haar? Op zijn hondjes? Missionaris? Zat 
ze te paard? (Marc Reugebrink: Het Belgisch huwelijk. 2014)

•  De Braziliaanse wilde even dat ik boven op haar kwam in missiona- 
rishouding terwijl de ander toekeek. (Frank de Bruyn: Niets is wat 
het lijkt. 2015)

•  De missionaris-positie voor een vrouw die het met een andere man 
doet in het bijzijn van haar eigen man volstaat dikwijls voor haar om 
haar grootste fantasie in werkelijkheid te beleven. (Charlie Hédo: 
Swingen is geen partnerruil. 2015)

•  Het zo vertrouwde geknuffel, de standaardriedel van het mission-
arisstandje afgewisseld met de doggy-pose. (Astrid Harrewijn: Drie 
vrienden, een huis (en een klusjesman). 2016)

•  Omdat ik het in de missionarishouding meestal langer volhoud, ma-
noeuvreer ik Suus voorzichtig op haar rug zonder haar meest intieme 
plek te verlaten. (Jeroen Guliker: Zeven vrouwen later. 2017)

•  Zeker als mijn opa inderdaad een autoritaire man was die het net zo 
normaal als mijn oma vond dat hij de baas was en zij voor hem zorgde. 
En zeker als ze in een puriteins tijdperk was opgegroeid waarin de 
missionarishouding het voorgeschreven standje was en al het andere 
als immoreel werd verworpen. (Maartje Laterveer: Vrouwen & seks. 
2017) 



53

PO
PU

LA
IR

 TA
A

LG
EB

R
U

IK
 2022

•  Wel kozen Dimitri en ik tussen de uitersten van een kort en saai 
nummertje heen-en-weer in missionarishouding of een stomende 
vrijpartij wel telkens voor deze tweede variant. (Corine B.: België tus-
sen de benen. 2018)

•  We liggen lepeltje-lepeltje. Hij neukt me in het donker. Na een tijd-
je trek ik hem op me, in de missionarishouding. (Heleen van Royen: 
Sexdagboek. 2018)

•  Toen hij me in missionarishouding neukte, had het hem een vijftal 
stoten gekost om klaar te komen. (Sigrid Schellen: Hoerenchance. 
2019)

•  Die katholieke priesters neukten anders dan normaal: gezicht tot ge-
zicht, op elkaar liggend met de vrouw op haar rug en de man erboven 
op: Het missionarisstandje.  (Lotte Hendrickx: Seks, een en al seks. 
2019)

•  Voor ik het wist zat hij in me en bewoog hij – in missionarisstand 
– ongeveer twintig minuten in hetzelfde ritme. (Deborah Seymus: 
Vijftig piemels later. 2022)
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27.

shmetta

(2004) (< Marokkaans) (straattaal) bedrieger;  
lafaard; smeerlap. Het woord is vooral populair in 
hiphopkringen.

•  Typisch voor die “mislukte” taal is volgens Charlotte ook het woord 
‘shmetta’. ‘Shmetta’ wil zeggen ‘lafaard’. (De Morgen, 19/09/2011)

•  ‘Taz ya taz, shmetta, op alle manieren probeer jij mij te saboteren. 
(Fikry El Azzouzi: Drarrie in de nacht. 2014)

•  Woordenlijst (uit het Arabisch tenzij anders vermeld) A’saabi: hey, 
vriend Aywazzeen: hey, schoonheid Baanvast: iemand die recht in zijn 
schoenen staatBounty: allochtoon die zich als een autochtoon ge-
draagt Chorro: Marokkaanse Belg die nog te Marokkaanse is Chataar: 
tof, geweldig Chetan: duivel Drarrie(s): jongere, vriend Flouss: geld 
Inshallah: ja, neen, misschien (letterlijk: als God het wil) Jak sie maz: 
hoe is’t? (uit het Pools) Duku: geld (uit het Antilliaans) Dzienkuje: 
bedankt! (uit het Pools) Koerva: hoer (uit het Pools) Moehim: soit 
Rwina: chaos, rellen Shmetta: smeerlapje Schikmna/skem: verklikker 
Titje: gast, vriend (typisch voor Borgerhout) Walla, Woullah: bij god 
Wayaw: waw! amai! Wigger: autochtoon die zich als een allochtoon 
gedraagt Wouldhram: bastaard, kind van iets zondigs Yemmak: uw 
moeder, vervloekt zij uw moeder Zehma/Za’ma: zogezegd Zemmer: 
mietje, homo Zina: schatje (de Standaard, 01/04/2015)

•  ‘Speel je gemeen bij het pingpongen, dan ben je een shmetta. Is het 
zakgeld op, klinkt de roep om meer floes. En het simpelste weerwoord 
op zowat alles? ‘Uw moeder.’ (De Standaard, 16/01/2021)

•  Vandaag leven we in het tijdperk van het schrale Verkavelingsvlaams 
en holle Engelse termen uit managersboekjes. En van onderaan laten 
we het assertieve Marokkaans-Arabisch van de hiphoppers binnen-
sijpelen. Volgens een artikel in De Standaard slaan de kinderen hun 
ouders rond de oren met ‘wollah’, ‘shmetta’ en ‘floes’. (De Streekkrant, 
27/01/2021)
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28.

zet ‘m op, witte muizen

(1939) (soms met de toevoeging met rooie oogjes, 
laat de staart niet hangen of schoenen met punten) 
aanmoedigingskreet om het glas te ledigen of bij het 
verrichten van zwaar werk. Deze slanguitdrukking 
ontstond wellicht onder soldaten in Nederlands-Indië. 
Sommige deskundigen zien hierin een (vage) associatie 
met deliriumvisioenen van wriemelend gedierte. In de 
oorlog van 1914-1918 zouden witte muizen in het veld 
losgelaten zijn wanneer men een gasaanval vreesde. 
Ook in Duitse gevangeniskampen werd de uitdrukking 
erg frequent gebruikt, maar dan als waarschuwing bij 
de nadering van een opzichter. De leus werd ook terug-
gevonden in werken over de luchtvaartgeschiedenis.  
Een vroegste datering is november 1939, toen de  
Groningse schilder Martens de Fokker DXXI’s van de 
1ste Java, gelegerd op Eelde, de neuzen voorzag van 
drie witte muizen en onder de cockpit van een (verfom-
faaide) schoen met een open neus. Bron: Inez van Eijk 
(Dooddoeners en Stoplappen. 1987, p. 147) en de  
Citatenvorser, januari 1997.  

•  In de jaren van de krijgsgevangenschap was het haast een ziekelijke 
gewoonte om bij het verrichten van allerhand zwaar werk elkander 
toe te roepen: witte muizen! of: zet ‘m op, witte muizen! Met als ver-
zwaarde variant weldra: witte muizen met rooie oogjes! En wat oor-
spronkelijk een adhortativus bibendi was (de wat oudere generatie 
van beroepsmilitairen kent alleen: witte mieren!) die thuis hoorde in 
de sfeer van den slokjesboer (jeneververkoper in de kampong), werd 
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daarbuiten later een interessant geachte ‘uitdrukking’, waar van deze 
verklaring graag gegeven werd: in de oorlog van 1914-18 werden 
‘witte muizen’ losgelaten in het veld als men een gasaanval duchtte 
en zo gingen die woorden ter onderlinge waarschuwing dienen. (De 
Nieuwe Taalgids. Jaargang 39. 1946)

•  ‘Zet ’m op... witte muizen met rooie ogies!’ (Toon Kortooms: Beekman 
en Beekman. 1949)

•  Waarvoor is hij bang geweest? Zet ‘m op, witte muizen! (K. Norel: 
Vliegers in het vuur. 1963)

•  ‘Wat nou! Wat nou toch?! Vlug! Misschien kan het nog. Jong, lenig! 
Gebruik handen!’ ‘Zet ‘m op… witte muizen!’ (C. B. Vaandrager: De 
reus van Rotterdam. 1971) 

•  Zet hem op: witte muizen (met rode ogen). (Inez van Eijk: Ik zeg maar 
zo, ik zeg maar niks. 1978. Vierde druk. 1980) 

•  Natuurlijk stoot iedereen liever zijn hoofd aan het internationale 
plafond dan dat-ie verzuipt in de kelder. Maar we moeten gewoon 
weer even wachten. Die Engelsen hebben ook een paar jaar overge- 
slagen, maar die spelen wel altijd hun eigen voetbal in hun eigen 
competitie, gewoon: zet ‘m op, Witte Muizen-Rooie Staarten. (het 
Parool, 25/10/1999)

•  Fritz Korbach brengt in april een boek op de markt met als titel Witte 
muizen, rode staarten. De huidige oefenmeester van Heracles Almelo 
beschrijft daarin tal van anekdotes uit zijn rijke trainerscarriere. Het 
boekwerk is geschreven door journalist Henk Wageman. (Algemeen 
Dagblad, 26/02/2000)

•  Van de balk in het wapen waren de gesprekken op Pieter gekomen 
die men ‘zo’n peer’ vond, en op Barber, die toen ze nog aanvoerster 
was van Rood en Wit ‘Zet ‘m op, witte muizen’ had geroepen... (Louis 
Ferron: Werken van barmhartigheid. 2003)

•  Zet hem op, witte muizen, rode staarten en vreselijk lange nagels.’ 
(Levensmotto.) (de Volkskrant, 18/10/2003)
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29.

poekie

1) (begin 20e eeuw) (< Mal.) vagina. Typische naam 
voor een kat. Vgl. poes*. Zie ook: poekedoos*.

•  (Richard Cress: Petjoh. Woorden en wetenswaardigheden uit het 
Indische verleden. 1998)

•  Buiten het gehoor van Lisa wisselen ze de woorden uit die alle jonge-
mannen overal ter wereld mekaar leren: njentot, neuken; poekie, kut; 
pèpè, kuttekop, snol; boetoe, dikke lul; kolera, stuk verdriet. (Fred 
Lanzing: De Nisero-affaire. 2009)

•  Ze werd Poekie genoemd, omdat dit als schattige knuffelnaam gold. 
Uit toko-overlevering wisten wij echter dat ‘poekie’ Maleis is voor 
‘kutje’. Zo is ‘poekie ajam’ geen exotische lekkernij, maar gewoon een 
kutkip. (Dagblad de Limburger, 13/11/2010)

2) (2013) (inf.) schatje, liefje. Zie ook: poekoe*.  

•  We zullen voortaan proberen om het gedienstige: ‘Wil je nog een 
biertje, poekie?’ zo gunstig mogelijk te timen. (Daphne Deckers: 
Typisch Nederlands. 2013)
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30.

chic de friemel

1) (1943) (sch.) pseudo chic of namaak; overdreven 
netjes; gezegd van iets gewoons (kleding, voedsel) dat 
met veel opsmuk en klasse wordt gepresenteerd of van 
iemand die er erg deftig uitgedost bijloopt. Mogelijk een 
zinspeling op Paris chic, een huisparfum.  Friemel zou 
dan een verbastering kunnen zijn van het Franse ‘frime’ 
(schijn, nep), maar het kan ook verwijzen naar iets klein 
dat men niet kan benoemen, een frutsel of versiersel. Je 
leest ook wel: ‘sjiek de friemel’:  ‘dat ziet er allemaal - 
uit.’ Niet in de woordenboeken.  De spellingswijze wil 
wel eens verschillen (sjiek of chique i.p.v. chic).  Soms 
duikt ook de variant ‘sjiekdefiebel’ (fiebel i.p.v. friemel) 
op, maar die is eerder zeldzaam. Vgl. chic de la la. Zie 
ook: koep* de la pruts.

•  Kompleet ’n dame, as ze nou nog ’n paar stiefels van Stien kan 
machtig worde, dan is ze klaar... sjiek de friemel, zooas Stien altijd 
zegt. (Gerda Nefkens: Pepie. 1943)

•  De sjiek-de-friemel is natuurlijk: als je bij dié bustenhouder een echte 
DIRREKTWAAR hebt of nog liever zo’n roze broek met bloemetjes en 
wijde fladderpijpen. (het Vrije Volk, 27/11/1971)

•  Grand vin de chic de friemel. (Het vrije volk, 20/07/1974)
•  Hoewel Henk zijn winkels nou niet Voor uw eigen kommandobunker 

direkt sjiekdefriemel optut, zie je er zou u eens moeten denken aan 
geregeld dure tiepes enorme lappen Bourget van Keizer Bonaparte. 
(advertentie in de Waarheid, 19/10/1977)

•  Sjiekdefiebel (sjiekdefriemel), koek de la pruts. [Chic de Paris, coupe 
de Paris.] (Inez van Eijk: Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. 1978. Vierde 
druk. 1980)

•  Eerst naar Marca en dan chic de friemel met Pasen. (advertentie in 
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Limburgsch dagblad, 15/04/1987)
•  Sjiekdefriemel: humoristisch bedoelde kanttekening bij andermans 

kledij. Wordt steeds minder vernomen. (het Vrije Volk, 01/05/1989)
•  Wordt de stad een gekkenhuis, dan gaat de muzikant in zijn ‘sjiek 

de friemel’ stacaravan op de Veluwe bijkomen. (het Vrije Volk, 
26/06/1990)

•  Sjiek de friemel- erg chique. (Cor Swanenberg: Onder ons gezegd in 
Brabant. 1993)

•  Sjiekdefiebel/sjiekdefriemel, koek/ koep de la pruts, [van: chic de 
Paris, coupe de Paris] (Inez van Eijk: Als m’n tante een snor had... 
Meer dan 8000 gelijkhebbers, afhouders, dijenkletsers en andere uit-
drukkingen uit de Nederlandse taal. 1995)

•  Ik ga tot besluit nog even naar het centrum, waar zich het allerbeste, 
meest overweldigende en bovendien kleinste campwinkeltje bevindt: 
Chique de Friemel. Hier vind je de mooiste felgekleurde fifties-spul-
len en andere leuke trash voor weinig geld. Koekblikken van lachende 
filmsterren staan naast een glas van onze Anton Geesink in beter  
tijden. Om mijn Barbie-verzamelende geliefde bij thuiskomst gunstig 
te stemmen, koop ik er een Barbie-sportwagen van het type Corvette. 
Want tegen alle bedoelingen in kom ik toch weer thuis met een volle 
tas en zonder de dingen die ik zocht. (NRC Handelsblad, 25/02/1999)

•  Binnenkort hebben we een groot feest van een transportbedrijf  
in Tilburg. De directeur neemt afscheid en hij wil alles chique de  
friemel hebben. (Brabants Dagblad, 16/06/2000)

•  Wat de ‘gewone’ Amsterdammer er in de bruine kroeg van denkt: 
‘Nou ja, as ze nou ‘ns zouwe zegge, we gaan dat hele gedoe daar in 
Zuid effe slopen om er een groot bos van te maken in plaats van al 
die sjiek de friemel flatjes, die d’r nou staan. . . Voor mijn had ‘t niet 
gehoeven.’ (het Parool, 02/06/2003)

•  Met wortelstamp kan de kok in de meeste kringen niet aankomen 
deze dagen, dus dat wordt een zelfgemaakt portie chique-de-friemel.  
(Haagsche Courant, 24/12/2003)

•  Het is overigens niet alles ‘chique de friemel’ wat de klok slaat. Het 
nieuwe modeseizoen laat ook ruimte voor de wat excentriekere vrou-
wen. (Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 25/03/2005)

•  Ook de reclameborden langs de weg worden niet meer handgeschil-
derd zoals in Laos en Cambodja maar sjiek de friemel gedrukt. (http://
people.zeelandnet.nl, 25/01/2006)
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•  Toen zij nog klein was, had zij Keith een keer ‘kut met peren’ horen 
zeggen, een van zijn lievelingsuitdrukkingen (net als: sjiek-de-frie-
bel en ‘mooi artillerieweertje’); nooit heeft zij kunnen doorgronden 
wat daar in godsnaam mee bedoeld kon worden. (Tirade. Jaargang 
54. 2010)

•  Chic de friemel, zoals mijn moeder zou zeggen!’ (Jodi Picoult: Een 
goede moeder. 2012)

•  chic de friemel - Overdreven netjes, maar de benaming werd ook ge-
bruikt voor namaak-chic. (Wim Daniëls: Mieters. De taal van de jaren 
vijftig. 2012)

•  Chic de friemel: heel chic; weelderig (Sibrand de Grauw en Gerard 
Gast: ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verha-
len en versjes, gedichten en straattypes. 2014)

•  Als ik me afdroog met een van mams keiharde handdoeken (wasver-
zachter vindt ze blijkbaar nog steeds chic-de-friemel) besef ik dat 
ik geen schone kleren mee naar beneden heb genomen. (Lisette 
Jonkman: Helemaal het einde. 2017)

•  Water kan, wijn kan, whiskey kan. Schenken uit een karaf is sjiek de 
friemel. (Provinciale Zeeuwse courant, 28/10/2017)

•  Deze zaterdag is het tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsparty met 
als dresscode ‘sjiek de friemel’. (Provinciale Zeeuwse courant, 
09/01/2017)

•  Ik ben me altijd al bewust geweest van mijn verschijning. En ook van 
een spanningsveld: zeker bij een lokale partij moet je niet zó sjiek de 
friemel gekleed zijn dat het afstand schept… (Provinciale Zeeuwse 
courant, 13/04/2018)

•  Over een paar dagen is het Pasen en dan gingen wij altijd brunchen 
in een hotel. Chic de friemel, met de hele familie, met heerlijk eten: 
carpaccio, zalm en champagne. (De Volkskrant, 06/04/2020)

2) (20e eeuw) (spot.) opgedoft persoon.  

•  Sjiek de friemel: Persoon, opgedoft, er keurig uitzien. EW 166. (Casper 
van de Ven: De Brabantse spot- en scheldnamen. 2013)
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31.

tho

(2020) (afkorting Eng. though) (straattaal) hoewel; 
echter; aan de andere kant.

•  Wil je niet even wachten tot je kapseltje af is, tho? (Dieuwertje 
Heuvelings: Auxiety. 2020)
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32.

libie

(2020) (straattaal) het leven in de breedste zin van  
het woord. 

• (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  In zijn regiedebuut, meegeproduceerd door hiphoplabel Top Notch, 

volgt Shady El-Hamus drie Amsterdamse jongeren aan de vooravond 
van hun eindexamen. Wanneer het trio door een groep meisjes wordt 
uitgedaagd om elkaar te ontmoeten in de hippe club Jimmy Woo, 
wagen ze zich aan een stedelijke roadtrip in een felrode Canta. ‘De 
libi’ is straattaal voor het leven. De levenslust spat dan ook van het 
scherm. (Knack, 12/02/2020)

•  Zonder Google weet ik niet wat ‘daggoes’ (honden), ‘libie’ (leven) of 
‘doezoe’ (duizend euro) betekenen. (Knack Focus, 24/11/2021)
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33.

habibi

(2000) (< Marokkaans) (straattaal) schatje, liefje. Het 
woord is vooral populair geworden dankzij de suc-
cesvolle  film Shouf Shouf Habibi (‘Kijk, kijk, schatje’).

•  Mijn informatie over straattaal komt voornamelijk uit Amsterdam. 
Het is duidelijk dat er regionale verschillen bestaan. Bijvoorbeeld in 
Utrecht zijn er Nederlandse jongeren die hun taal ‘verbuitenland-
sen’. Ze gaan onder elkaar met een soort Marokkaans accent praten, 
maken taalfouten als die bandje, voegen de hulpwerkwoorden doen 
en gaan veel in, en ze gebruiken Marokkaanse woorden als habi-
bi (‘m’n liefje’) en tezz (‘schijt’, gebruikt zoals shit). De invloed van 
het Marokkaans is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat Utrecht 
juist veel van oorsprong Marokkaanse inwoners heeft. (Onze Taal. 
Jaargang 69. 2000)

•  Hé, habibi, hier is nog plaats genoeg hoor. Je mag wel bij ons op 
schoot komen zitten. (Joke J. Hermsen: Blindgangers. 2012)

•  Ik jank nou mijn habibi al wil stoppe, (De Volkskrant, 24/02/2012)
•  Habibi,’ mompelde hij op een bepaald moment in mijn oor. ‘Ya habibi, 

mijn liefje.’ (Marieke van der Pol: Voetlicht. 2013)
•  De dader, een ongeveer 23-jarige Noord-Afrikaanse man, droeg een 

zwarte jas, zwart petje, spijkerbroek en had kort haar. Zoek zoek ha-
bibi en bel 0800-Tuig. (www.geenstijl.nl, 06/03/2013)

•  Eeh habibi, wil je dansen? (https://giverdagen2016.wordpress.com, 
18/03/2016)

•  (Vivien Waszink & Laura van Eerten: Kids, koffietjes & comfortzone. 
Waarom taal soms irritant is. 2018) p. 104

•  ‘Pure olijfolie geeft jou grotere vleugels dan Red Bull, habibi,’ sprak 
Baschier nu dromerig. (Khalid Boudou: Pizzamaffia slaat door. 2019)

•  Uit het Turks komt lan (‘man/jongen’), uit het Marokkaans-Arabisch 
onder meer habibi (‘liefje/schatje’), tfoe (een uitroep van afkeer of 
afkeuring; denk aan iemand die spuugt) en ewa, dat verschillende 
betekenissen kan hebben; het is vaak een aanroep, aan het begin van 
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een zin, vergelijkbaar met ‘Hé’, maar het kan ook ruimer omheen was 
gebouwd), osso (‘huis’), skeer (‘blut’) en skoutu (‘politie’). Dat laatste 
is gebaseerd op schout; via een omweg krijgt de Nederlandse taal-
gemeenschap dat woord dus weer terug! (René Appel: Taalstukken. 
2021)
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34.

grinden

1) (2010) (jeugd) erotisch dansen; met de heupen heel 
dicht tegen iemands achterwerk schokkende bewegingen 
maken. Syn.: schuren*.

•  De ruimte tussen twee dansende lijven is tot nul gereduceerd. Dirty 
dancing heet ‘daggeren’ (Jamaicaanse Dolkdans, heftig doggystyle 
droogneuken, waarna doktoren hun handen vol schijnen te hebben 
aan gekneusde piemels en Pinoblauwe poezen) of ‘grinden’ (ook 
wel schuren), seks op de dansvloer met je kleren aan. (HP/ De Tijd, 
18/06/2010) 

•  Het is dansmuziek. Ik kan me goed voorstellen dat dit het goed doet 
in clubs. Dit is bedoeld om op te twerken, te grinden en te daggeren. 
Of iets in die geest. (Dagblad van het Noorden, 18/01/2019)

•  Grinden. Voor deze vorm van erotische dans heeft wikipedia de vol-
gende definitie: ‘Grinding is a type of close partner dance where two 
or more dancers rub or bump their bodies against each other, espe-
cially a female dancer rubbing her buttocks against a male dancer’s 
crotch area, in imitation of sexual activity.’ Dit is een dans die de 
vrouw en man samen uitvoeren, en die al veel seksueler is dan het 
twerken, omdat de vrouw en man elkaar aanraken bij de bewegingen. 
Origine. Het grinden komt van de Brazilliaanse dans ‘de Lambada’. 
Bij deze dans, staan de man en vrouw met het heupgebied tegen el-
kaar aan. Ze maken bewegingen die aan seks doen denken. Deze dans 
werd een tijd lang gezien als een gezonde manier voor jonge volwass-
enen om seksuele spanning kwijt te raken, zonder dat hierdoor onge-
wenste zwangerschappen het gevolg kunnen zijn, of SOA’s. (https://
mens-en-samenleving.infonu.nl, 26/01/2014)

•  Grinden: iemand op erotische wijze van achteren toucheren. 
(Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
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2) (2017) (< Eng. to grind + en) (straattaal) werken; 
hosselen*.   

•  Wij zijn al fucking lang aan het grinden voor dit, jij komt als nieuwe 
guy, helemaal uit Hoogvliet, je brengt alleen “Puur” uit en iedereen 
fokt met jou. (Rajko Disseldorp: Hiphop in Nederland. 2017)

•  Grinden: werkzaamheden ondernemen om aan vermogen te komen. 
(Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)

•  Onafhankelijk van de legale of illegale herkomst van de verkregen 
financiële middelen, rijst er een duidelijk beeld van de inspannin-
gen die de rappers zich hebben getroost. Zo rapt Kevin: ‘Op de grind, 
anders winnen we nooit’.22 De term ‘grinden’, Amerikaans slang dat 
in verband wordt gebracht met hosselen en impliceert dat er hard 
gewerkt moet worden, komt naar voren op veertien van de negen-
tien door ons bestudeerde albums. (Robbert Goverts & Robert Roks: 
Proosten met champagne, heel m’n libi is nu duur. Opzichtige con-
sumptie in Nederlandse rap. 2020)
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35. 

elk nadeel heeft  
zijn voordeel

(1938) (sch.) wijsheid die vaak wordt toegeschreven aan 
de Nederlandse voetballer Johan Cruijff (1947-2016). 
Voorbeeld: het is ergens erg druk (wat als een nadeel 
wordt ervaren), maar dit maakt het ook gezelliger (een 
voordeel). Toch bestond deze uitdrukking al aan het be-
gin van de twintigste eeuw (opgetekend in het werk van 
Martinus Nijhoff). Cruijff heeft ze alleen maar populair 
gemaakt.

•  Ik sprong overeind en draaide het licht uit. Toen tikte ik, om de 
vlinder tot heengaan te nopen, tegen de plek op de kap waar ik de 
schaduw gezien had, - maar helaas, toen ik het licht weer ontstak, 
zag ik hem fladderend drijven op mijn even tevoren door Annie in-
geschonken tweede kopje dampende thee. Ik goot de thee in het gras 
uit. Elk nadeel heeft zijn voordeel. (De Gids. Jaargang 102. 1938)

•  Om met een van Johan Cruijffs betere aforismen te beginnen: elk 
nadeel heeft zijn voordeel. (NRC Handelsblad, 25/04/1997)

•  Paul Onkenhout verwerkt in zijn verslaggeving van het voetbal vaak 
details die op zichzelf weinig aan de inhoud van het verhaal bijdra-
gen, maar wel erg leuk zijn om te lezen. Zijn artikel over de aanstel-
ling van Rijkaard als bondscoach (de Volkskrant, 1 september) sluit 
hij af met een uitspraak van Cruijff. Die zou beweren dat elk voordeel 
een nadeel heeft. Volgens mij beweert Cruijff juist het omgekeerde. 
Elk nadeel heeft een voordeel. Hij deed deze uitspraak bij, naar ik 
meen, de Champions League wedstrijd tussen PSV en Barcelona. Een 
van de teams had wegens schorsingen en blessures geen back meer 
om op te stellen. De trainer had dit opgelost door een middenvelder 
op de vacante backpositie te zetten. Cruijff gaf hierop als commen-
taar ‘elk nadeel heeft z’n voordeel’, omdat die back dan ‘natuurlijk 
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naar voren gaat doorschuiven’ en zo de spits van de tegenpartij in 
een verdedigende rol dringt. Da’s logisch. (de Volkskrant, 09/09/1998)

•  Misschien moet het Groninger Museum permanent waterstofzuigers 
inzetten. En bij nieuwe wateroverlast als extra attractie een per-
formance waterzuigen verzorgen. Dat genereert dan ook nog meer 
inkomsten. Want, zoals een bekend Nederlands filosoof beweert, ‘elk 
nadeel heeft ook z’n voordeel’. (de Volkskrant, 31/10/1998)

•  Elk nadeel heeft zijn voordeel, leert ons jongste nationale gezeg- 
de, dus namen wij de kans waar wat meer van het land te zien dan 
het afgehakte hoofd van Johannes de Doper in de moskee, de berg 
waar Kain zijn broer Abel doodsloeg, de weg waar Paulus zich als de 
bliksem van christenjager tot christenleider bekeerde, en natuur- 
lijk de zouk, wirwar van overdekte stalletjesstraatjes die ooit onze 
Nederlandse winkelcentra zullen vervangen zodra alle bekrompen, 
mopperende autochtonen ons mooie land zijn uitgezet ten faveure 
van een stroom kleurrijke inwoners van Azië en het Midden-Oosten. 
(Nieuwe Revu, 27/03/2002)

•  Om geen enkel risico te lopen hing ik toen mijn tweede backupschijf 
LaJack aan mijn Pismo (wat ik de eerste keer had moeten doen, haas-
tige spoed is zelden goed), back-upte, formatteerde, installeerde en 
herplaatste alles, downloadde alle updates en ik kon weer aan de slag. 
Elk nadeel heb ze voordeel, want mijn Pismo was meteen een stuk 
sneller. (MacFan 65, juli-augustus 2006)

•  ‘Elk voordeel heb zijn nadeel,’ zegt Cruijff. Als Cruijff het zegt moet 
het kloppen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg ik. Klopt ook. (Peter 
Winnen: Pedaalridder. 2007)

•  (Wim de Block: Het grote foute clichésboek. 2007)
•  Van de nieuwe spreekwoorden is de bekendste het Johan Cruijff-

citaat ‘elk nadeel heb z’n voordeel’. Door vrouwen nog vaak verkracht 
tot ‘elk voordeel heeft zijn nadeel, of hoe heet het’. Nog even goed 
inslijpen die uitdrukking.  (Lydia Rood: Hun verloedere me taal. 2011)

•  Elk nadeel heb z’n voordeel. Ik voel me verrot, liggend op bed met 
pijn in mijn hele donder. Maar aan de andere kant: ik krijg ongeloof-
lijk veel aandacht van de andere renners. (Thomas Braun: Ga toch 
fietsen! De metamorfose van een dikke veertiger. 2011)

•  Dirk werd op een brancard de gymzaal uit gedragen.‘Elk nadeel heb 
zijn voordeel’ was een toen nog onbekende uitspraak van Johan 
Cruijff, maar de rest van de dag kregen alle leerlingen van klas 5A3 
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vrij. (Maarten Spanjer: Gisteren liep ze nog. 2014)
•  Dat elk nadeel z’n voordeel heb, die weten de meesten nog wel op 

te lepelen. Maar er lopen in dit land ontelbaar veel hardcore Johan 
Cruijff-kenners rond die op ieder gepast moment een wijsheid weten 
te debiteren. (Jaap Bartelds: Het ABC van de Nederlandse gezellig-
heid. 2015)

•  “Ieder nadeel hep z”n voordeel” liet een groot Nederlands filosoof 
optekenen. (Dimitri Leue: Het Lortchersyndroom. 2016)

•  Ongeveer tegelijk met het nieuwsbericht over het overlijden van 
Hawking deed Willem van Hanegem een kleine onthulling. In een 
interview vertelde hij dat de uitspraak ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ 
eigenlijk van hem kwam, en niet van Cruijff. Van Hanegem had dit 
al die tijd niet geweten, maar een fan had hem een krant uit 1971 
opgestuurd waarin hij, Van Hanegem dus, als volgt werd geciteerd: 
‘Je moet uit een nadeeltje een voordeel weten te halen.’ (Paulien 
Cornelisse: Taal voor de leuk. 2018)

•  Ik vrees alleen dat er op Prinsjesdag dan wat minder aanloop uit 
Spakenburg en Staphorst langs de koetsroute staat. Maar die zijn 
meestal niet gevaccineerd, dus dat scheelt een hoop besmettingen. 
Ieder nadeel heb zijn voordeel. (Youp van ‘t Hek: De leugen dicteert. 
2022)
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36.

hasta la vista, baby

(1991) (< Sp. tot nog eens) uitroep toegeschreven aan 
het titelpersonage van Arnold Schwarzenegger uit de 
sciencefiction-actiefilm Terminator 2: Judgement Day 
uit 1991. In die film (een sequel) speelde hij de T-800 
Terminator, een gespierde cyborg uit een dystopische 
toekomst die terug in de tijd wordt gestuurd om een 
tienerjongen te redden. Tegenwoordig een gevleugelde 
uitdrukking in de Amerikaanse en Britse politiek. Het 
betekent dan zoveel als: “ik kom terug”. Toen Boris 
Johnson in 2022 als premier de bons kreeg van zijn 
partij en hij een laatste keer vragen moest beantwoor-
den in het Lagerhuis eindigde hij optimistisch (met een 
knipoog naar de film) met deze woorden.

•  De meest extreme theoretische grondslag voor dissatisfactie man-
agement door ondernemingen kan worden gebaseerd op het zoge-
naamde Arnold Schwarzenegger paradigma: voor de meeste tevreden 
klanten geldt ‘I’ll be back’, voor de meeste ontevreden klanten geldt 
‘Hasta la vista...baby!’ (NRC Handelsblad, 30/12/1993)

•  De leerling-toeschouwers lieten zich vrijwillig schofferen door Don 
Quichot, die midden in het publiek staande, links en rechts schreeuw- 
de: ‘Jij bent veel te klein voor een ridder!’ Waarop hij een welge-
meend ‘Nietes!’ op volle keelsterkte terug kreeg. Sancho Panza blijkt 
zelfs enige woorden Spaans te beheersen als hij even genoeg van het 
publiek heeft: ‘Hasta la vista baby!’ (Trouw, 27/07/1995)

•  Naast Nederlandstalige uitspraken zijn in onze taal ook nogal wat 
anderstalige catchphrases in gebruik, zoals ‘Hasta la vista, baby’ uit 
‘The Terminator’ en ‘Don’t mention the war’ uit ‘Fawlty towers’. 
(Trouw, 26/10/2013)

•  Dat vrolijke toekomstbeeld zette onder meer Elon Musk aan het 
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denken. De baas van Tesla liet ooit optekenen dat hij door films als 
Terminator is gewaarschuwd over het gevaar van zijn experimenten 
met artificiële intelligentie. Zelf heeft hij al een plan B: als het hier 
op Aarde onleefbaar wordt, zegt hij ‘ Hasta la vista, baby’ en wil hij op 
Mars gaan wonen. (De Standaard, 26/08/2017)

•  Een klassieke Hollywoodheld als Clint Eastwood snauwt hoogstens 
wat of heeft één catch phrase: ‘Make my day, punk!’. Schwarzenegger 
heeft er twee: ‘I’ll be back’ en ‘Hasta la vista baby’. (Het Laatste 
Nieuws, 03/11/2017)

•  Roularta (+13,1%, 15,15 euro) Hasta la vista, baby. (De Tijd, 
28/11/2020, over de aandelen van de week)

•  Vanochtend vroeg, omstreeks 5.31u, vocht Ariarne ‘Arnie’ ¬Titmus 
The Terminator met de Australische ploeg een nieuw ¬duel uit met 
Ledecky op de 4x200 meter. Zaterdagochtend ¬duelleren ze nog eens 
individueel met elkaar op de 800 meter vrije slag. Om het met de 
woorden van de echte Terminator te zeggen: hasta la vista, baby! 
(Gazet van Antwerpen, 29/07/2021)
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37.

thx

(2005) (< Eng. thanks) (gamers) bedankt.

•  De vraag is natuurlijk ook of onze taal door dit fenomeen werke- 
lijk wordt aangetast of positiever: aangepast. Blijft dit het exclusieve 
domein van een subcultuur? Kuppens: ‘Dat is natuurlijk koffiedik  
kijken. Je ziet toch dat uitdrukkingen als ‘CU’, ‘thx’ of ‘grtjes’ ook door 
volwassenen worden gebruikt. Het heeft in elk geval veel troeven om 
blijvend te zijn. Sms-taal is praktisch, snel en uitermate aangepast 
aan de noden van deze tijd. (De Tijd, 04/02/2005)

•  Natuurlijk zijn er ook allerlei woorden die een game-betekenis heb-
ben of zelfs speciaal voor het gamen of voor en door gamers zijn 
uitgevonden, zoals: guild, backfragger, ropafan, teamkiller, camper, 
baselamer. Ook afkortingen zijn heel gangbaar, maar die wijken niet 
veel af van wat gebruikelijk is in de sms-taal en msn-taal: atm = at 
the moment, imba (imbalanced = te sterk), ffs (for fuck’s sake), thx 
(thanks). (Wim Daniëls: Brugboekie. 2010)
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38.

donnie

1) (1995) (straattaal) tien gulden. Vgl. barkie*.  

•  Zelfs het taalgebruik vloeit in elkaar over. ‘Hebben we het over ‘smat-
jes’, meisjes. Of: bij het pokeren, over een ‘donnie’ of een ‘barkie’ in 
plaats van een tientje of honderd gulden. (Vrij Nederland, 18/03/1995)

•  Breng dit gesprek thuis: ‘Hé, fawaka.’ ‘Mwah. A ne go.’ ‘Hé, allebei. 
Allebei, man.’ ‘Doeroe?’ ‘Ja.’ ‘Witty?’ ‘Ja.’ ‘Halve witty?’ ‘Boeroe witty?’ 
‘Ja, boeroe.’ ‘Alleen grote.’ ‘Vijftien.’ ‘Toe donnie, man. Toe donnie.’ 
‘En halve?’ ‘Vier donnie.’ ‘Ha ha. Trie. Trie donnie.’ ‘Kan niet, man.’ 
‘Oké. Grote witty.’ ‘Hier. Zet het in je mond.’ ‘Geen ziektes?’ ‘Overal 
burgerpotten, man.’ ‘Hier, toe donnie.’  (De Groene Amsterdammer, 
16/06/1999)

•  Opvallend is het grote aantal woorden voor geld. Doekoe (‘geld’) werd 
al het meest genoemd, maar daarnaast scoorden ook woorden als 
chawa (‘25 gulden’) en don(n)nie (‘tientje’) behoorlijk hoog, allemaal 
ook weer geleend uit het Surinaams. (Onze Taal. Jaargang 68. 1999)

•  ‘Daar krijg ik er twee voor, man, als ik er een donnie bij doe,’ zegt 
Maarten. Donnie: tien gulden. (NRC Handelsblad, 15/07/1999)

•  Biga zal hem matsen: twee halfies van de beste kwaliteit voor acht 
donnies, oftewel tachtig gulden. (Stella Braam: Tussen gekken & ga-
jes. Avonturen in de undercoverjournalistiek. 2003)

•  In gesprekken ging het nooit over cocaïne of xtc, maar was in sluier-
taal sprake van ‘een halfje’, ‘een hele’, ‘een vinger’, ‘spul’, ‘barkies’ of 
‘een donnie’. (Paul Vugts: Doodgeschoten. 2014) 

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)

2) (2013) (stud.) proleet, pauper.  

•  Sjonnie/ Donnie/ Barry. Proleet, pauper, sloeber. (Elsevier, 09/02/2013, 
over studententaal)
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39.

alles door een roze  
bril bekijken

(1889) (cliché) alles rooskleurig opnemen; optimistisch 
zijn. De uitdrukking werd bedacht door de Nederlandse 
schrijver Louis Couperus. Eerder sprak men ook over 
een ‘gekleurde bril’. Bij de Nederlandse dichter Jacob  
Westerbaen lezen we in 1645 zelfs over ‘geverwde  
brillen’. Het tegenovergestelde is: ‘alles door een don- 
kere bril bekijken’. Vgl. Lakense*bril. Vgl. ook Eng. rose 
coloured glasses; Fr. lunettes roses.

•  .. en zij beloofde mevrouw Van Raat eenige boeken te sturen, lieve, 
lichte lectuur, waarin men de wereld door roze glaasjes bekeek. (Louis 
Couperus: Eline Vere. 1889)

•  Het moest eindelik eens uit zijn met dat kijken en tot-kijken-dwingen 
door een roze bril. Weg met dat glas! (De Gids. Jaargang 70. 1906)

•  ‘Ja, jij!’ schreeuwde Flix tegen me. ‘Maar jij bent ook een zware... 
nou ja. Jij ziet alles door een roze bril van... van...’ (De afspraak was 
het woord niet uit te spreken.) ‘Je weet wat ik bedoel.’ (De Revisor. 
Jaargang 7. 1980)

•  Het is een soort golf van blijheid, die opborrelt vanuit je buik en 
dan tussen je ogen gaat zitten, waardoor je, in het ergste geval, 
scheel gaat kijken. Daar komt ook de uitdrukking ‘door een roze bril’ 
vandaan. Niet omdat de wereld roze zou zijn, nee, omdat je loenst 
kun je niet helder meer kijken. De wereld wordt flubbery. Het gevoel 
is zo sterk dat je hart daardoor kleine sprongetjes maakt en je haar 
overeind gaat staan. (Elle van Rijn: Vier kinderen, drie mannen, twee 
carrières en een burn-out. 2015)

•  ‘Als ik met iemand wil praten die het leven door een roze bril ziet, 
zal ik Elton John wel bellen,’ zei Zaman. (Tim Foncke: God is klein 
geschapen. 2016)
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Afb. 2 - Rubensvrouw
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40.

Rubensvrouw

(1972) (euf.) weelderige vrouwenfiguur met volle  
vrouwelijke vormen. De term duikt veel op in contact- 
advertenties en advertenties op datingsites. Naar de 
schilder Peter Paul Rubens, vermaard om zijn mollige, 
voluptueuze vrouwen.

•  Ik bestudeerde het aandachtig en ik bofte want de vrouw was ferm 
geschapen, een vrouw voor een beeldhouwer, zo’n vrouw die met dreu- 
nende hielen loopt, van top tot teen sidderend, een Rubens-vrouw. 
(Willem Brakman: Kind in de buurt. 1972)

•  Manuel houdt van het verleiderstype - in zijn woning hangt een 
grote poster van een liggende Rita Hayworth - maar ook van de 
Rubensvrouw. “Vol, rond, moeder aarde.” Voor hem telt niet het uit-
erlijk. “Ik ben wel eens naar bed geweest met een vrouw die pertinent 
lelijk was. Maar toch was het het einde.” (Trouw, 25/05/1993)

•  Zo gaat dat in de werkelijkheid ook. Rood haar, ronde vormen – 
Rubensvrouwen zou je kunnen zeggen, maar op Rubens’ doeken zijn 
de buiken boller, de heupen lager en de borsten in verhouding klein. 
(Atte Jongstra: Het huis M. 1993)

•  Staatssecretaris Erica Terpstra van welzijn, volksgezondheid en 
sport, heeft gevoel voor humor. Vooral als ze het heeft over zichzelf 
en haar (omvangrijke) figuur, zo constateerde ze donderdag. De 
‘Rubensvrouw van het kabinet’ had de lachers afgelopen maandag op 
haar hand in Aalten waar ze een spreekbeurt hield.  (de Gelderlander, 
09/03/1995)

•  De vrouwen, die zichzelf als dik, volslank of Rubensvrouw omschrij- 
ven, zijn stuk voor stuk tevreden met zichzelf. (De Dordtenaar, 
17/03/1998)

•  Ik draaide me om, keek in het lachende gezicht van een Surinaamse 
Rubensvrouw. (Jan Eilander: What’s on a  man’s mind? 2007)

•  Ik staar naar de fel gekleurde hobbezak voor me. Donker sluik haar, 
groene ogen, een tenger bovenlichaam en veel te brede heupen. Ik 
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ben net een verdwaalde rubensvrouw in India. (Anne Hermans: De 
co-assistant. 2009)

•  Een rubensvrouw? Laat me niet lachen. Ooit was ze charmant mollig 
en inderdaad, daar ben ik nooit vies van geweest, dat weet je, maar 
tussen een pondje meer en 125 kilo moddervette zwaarlijvigheid zit 
een aanzienlijk verschil. (Jeroen Guliker: Verborgen vrucht. 2011)

•  De renaissance was de bloeiperiode van de haarloze vulva; de veel-
geroemde Rubens-vrouwen hadden wulpse rondingen, maar geen 
spoortje van schaamhaar.  (Daphne Deckers: De mooiste stukken 
over seks. 2013)

•  Waarom moet iedereen superslank zijn? Er zijn heel veel culturen 
waarin Rubensvrouwen juist... (Sylvia Witteman: Een visgraatjas met 
haaiengrijns. 2021)
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41.

djoenen

(2018) (straattaal) werken. Syn.: grinden*.  

•  Moet djoenen. Ik ga of moet werken, een afgeleide van joenta, wat 
in het Sranantongo werk betekent. Navraag leert dat het meer een 
op het Surinaams gebaseerde straatverbastering is. (Jiska Duurkoop: 
Straatpraat. Hoe moderne straattaal Nederland verenigt en verdeelt. 
2018)

•  Heuvelings maakt doorheen de hele roman gebruik van de nodige 
slang. Woorden zoals kil, kaolo, mattie, challas en djoenen duiken 
frequent op. (https://boekenkrant.com, 07/10/2020)

•  Zwart, wit. Al me jongens djoenen grijs. Zwart, wit. We denken alleen 
aan de prijs. (Chapter 75: Zwart, wit. 2020)

•  Ik praat niet graag maar toch laat ze me djoenen. (Dopebwoy: Niet 
perfect. 2020)

•  Hoeveel uur djoenen heb jij over voor die harde patta’s? (www.tiktok.
com, 06/06/2022)
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42.

pokoe, poku

(1999) (straattaal) muzieknummer; liedje.

•  Achmed stopt met het tafelvoetbal. ‘Zet nou toch es een moeilijke 
pokoe op man’, zegt hij tegen de barman. De barman begrijpt ver-
moedelijk dat Achmed een lekker nummer wil horen. (de Volkskrant, 
13/11/1999)

•  Chillen doet iedereen al die niks doet, maar straks zingen we pokoes 
en betalen de rekening met doekoe, en als de vibe goed is willen we 
bonen. (de Volkskrant, 05/01/2001)

•  De pokoes op die nieuwe cd zijn onmin lauw man! (de Volkskrant, 
04/04/2005)

•  Het ligt voor de hand dat eigentijdse jongerentaal ook doordringt 
in chats en andere vormen van digitaal taalgebruik. Jongeren vinden 
dus een nieuwe ‘pokoe’ (muzieknummer) ‘kapot leuk’, ‘strak’, ‘super 
dope’, ‘da shitt of kk lauw’ (heel erg goed), zoals ze laten weten op 
www.zopp.nl. Als iets niet goed is of niet deugt, schrijf je: ‘dat zuigt’. 
‘s Ochtends na een avondje doorhalen, als je ‘sma’ (meisje) je heeft 
gedumpt en je te veel hebt gezopen, voel je je ‘brak’. Andere mensen 
groet je met: ‘eeey peepz’ (voor ‘peoples’). (NRC Handelsblad, 
26/11/2005)

•  Leipe pokoe draaien ze trouwens. (NRC Handelsblad, 14/01/2006)
•  Ter opluistering van het geheel was er een optreden van het rapduo 

‘Deadly touch’. Hun slotnummer (of laatste pokoe in jongerentaal) 
had als belangrijkste tekst: ‘Hou je hoofd cool, en fok de rest.’ (de 
Volkskrant, 17/06/2006)

•  Rowanda liep naar de cd-speler om een poku op te zetten. (Robert 
Vuijsje: Alleen op de wereld. 2009)

•  Inmiddels draaide hij ‘Wildcat’ van Ratatat, ook al zo’n fijne pokkoe. 
(Kees van Nieuwkerk: Het is weer raak met Kees en Sjaak. 2010)

•  Mensen hadden geen tipjes meer voor hem, en als hij langs de jonge 
kids in de buurt liep die hun internethitje op hun telefoontje pompten, 
zetten ze prompt een andere pokoe. (Pepijn Lanen: Sjeumig. 2013)

•  Ik kocht broodjes op school, energyblikjes, reed zwart met het open-
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baar vervoer en voor de rest alleen maar pokoes [liedjes, RD] maken. 
(Rajko Disseldorp: Hiphop in Nederland. 2017)

•  ‘Wajoow, dat is een dope pokoe, baas Haas!’ riep ik en ik schudde met 
mijn hand. ‘Echt peper Haas, je raakt mij, wollah! Dat nummer dript 
gewoon van de dikke saus.’ (Khalid Boudou: Pizzamaffia slaat door. 
2019)

•  ‘Ja, die zijn ook dope!’ sprak ik weer zo ADHD-plus. ‘Doe die. Doe 
alsjeblieft die! Doe! Doe! Of Lartiste met “Clandestina”, dat is ook 
een gruwelijke pokoe, sahbi. Doe die! Doe die!’ (Khalid Boudou: 
Pizzamaffia slaat door. 2019) 

•  Mevrouw, ik spit zijn pokoes achterstevoren mee. Ik kan zijn verhaal 
dromen. (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
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43.

cockblocken

(2013) (< Am.-Eng. cockblock)  (Groningen, stud.) een 
man (al dan niet bewust) verhinderen om seks te heb-
ben, door bijv. zijn vriendin of vrouw in te pikken;  een 
amoureuze kans voor een ander verijdelen.  De term 
komt uit het slang van zwarte Amerikanen en werd 
voor het eerst opgetekend in 1972 (zie hiervoor E. Folb: 
Urban black argot).

•  “Kom, dan gaan we naar de kroeg: alles gaat de bast in. Kun je ook een 
hertje getten.” “Zit niet zo te linkeballen man, dan ga je me toch weer 
cockblocken. Ik kruip voor de pit.” “Henk, wat ben jij een sfeerspons!” 
(Dagblad van het Noorden, 10/08/2013)

•  Laat één ding duidelijk zijn: het coronavirus is verschrikkelijk kut. Er 
gaan de hele tijd mensen dood, zzp’ers kunnen hun huur niet meer 
betalen, de kroegen zijn al weken dicht en COVID-19 is misschien wel 
de grootste cockblock ooit. (www.vice.com, 09/04/2020)

•  Cockblocking is niet zo aangenaam voor je concurrent, maar af en toe 
moet het gebeuren. Hieronder vind je enkele tips over deze techniek. 
Vooraf moet je wel weten dat het meisje in kwestie je hoofddoel blijft, 
niet de competitie er rond. Cockblocken is ook niet iets dat je bij je 
vrienden doet. Bij cockblocken geef je aandacht aan de vrouw door te 
flirten en stilaan ook te converseren met haar. Hier zijn vijf manie- 
ren om die knappe babe voor je te winnen en je concurrentie uit te 
schakelen.(www.ingelicht.be, ongedateerd)
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44.

drarrie, drarie, drerrie

(2004) (< Berbers) (straattaal) (hang)jongere, straat-
schoffie, vriend, gast.  Meestal als aanspreekvorm en 
vergelijkbaar met het Amerikaanse ‘dude’. Vooral ge-
bruikt door pubers met Marokkaanse roots. Dit woord 
werd  populair door de roman van Fikry El Azzouzi 
(Drarrie in de nacht. 2014).  ‘Drerrie als mij’ is een 
plaat van rapper Ome Omar.

•  Draries. Jongens. (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 
2004) p. 101

•  ‘Ik meen het! Kom, ik ga een verhaal vertellen.’ Duivel stak twee 
vingers in zijn mond, floot en riep: ‘Dreries verzamelen!’ (Mano 
Bouzamour: De belofte van Pisa. 2013)

•  Denk aan je vrienden, denk aan de Drarrie. Ayoub! Denk aan je beste 
vriend die je in de steek liet. (Fikry El Azzouzi: Drarrie in de nacht. 
2014)

•  Politici ofte ‘doctors in de zeverkunde’ lust Den Bear Grills van 
Antwaarpe rauw. Maar voor ‘de dreries’, straattaal voor zijn jongens, 
gaat hij door het vuur. Rachid Abourig staat er op zijn paspoort. Hij 
is boekhouder, humoristische internetsensatie en de rauwe stem van 
een nieuwe generatie. (De Standaard, 10/04/2014)

•  Dat het werk van de politie zwaar is, daar ben ik van overtuigd. Maar 
dit stuk gaat over meer dan een zwaar beroep. Daarom wil ik als 
ervaringsdeskundige - zeker geen agent, wel een drarrie - een nog 
groter probleem duiden. (De Morgen, 26/03/2015)

•  Woordenlijst (uit het Arabisch tenzij anders vermeld) A’saabi: hey, 
vriend Aywazzeen: hey, schoonheid Baanvast: iemand die recht in zijn 
schoenen staatBounty: allochtoon die zich als een autochtoon ge-
draagt Chorro: Marokkaanse Belg die nog te Marokkaanse is Chataar: 
tof, geweldig Chetan: duivel Drarrie(s): jongere, vriend Flouss: geld 
Inshallah: ja, neen, misschien (letterlijk: als God het wil) Jak sie maz: 
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hoe is’t? (uit het Pools) Duku: geld (uit het Antilliaans) Dzienkuje: 
bedankt! (uit het Pools) Koerva: hoer (uit het Pools) Moehim: soit 
Rwina: chaos, rellen Shmetta: smeerlapje Schikmna/skem: verklikker 
Titje: gast, vriend (typisch voor Borgerhout) Walla, Woullah: bij god 
Wayaw: waw! amai! Wigger: autochtoon die zich als een allochtoon 
gedraagt Wouldhram: bastaard, kind van iets zondigs Yemmak: uw 
moeder, vervloekt zij uw moeder Zehma/Za’ma: zogezegd Zemmer: 
mietje, homo Zina: schatje (de Standaard, 01/04/2015)

•  ‘Drerrie’ komt in bijna elke track van rappers met een Arabische 
achtergrond voor, maar is waarschijnlijk vooral bekend gemaakt 
door Drerrie United, de samenwerking tussen Ome Omar en Tellem. 
Drerrie betekent gewoon ‘jongens’. In de meeste rapteksten wordt 
het vooral gebruikt om boys uit de buurt mee aan te duiden. (https://
noisey.vice.com/nl/, 31/03/2016)

•  Vraag niet wat een Drarrie is, maar vraag liever wie Drarrie zijn. (Fikry 
El Azzouzi: Ayoub. 2018)

•  (Vivien Waszink & Laura van Eerten: Kids, koffietjes & comfortzone. 
Waarom taal soms irritant is. 2018)

•  Jij bent een drarrie, man. Jij begrijpt mijn leefwereld. Jij bent een 
cultheld onder Marokkaanse gasten. (De Standaard weekblad, 
20/08/2020)

•  De drarrie, straatjongeren, hadden geen vertrouwen in de politiek, 
media of politie. (Mohamed Ouaamari: Groetjes uit Vlaanderen. 
2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  In het Engels werden bro en brother al langer gebruikt voor vrienden, 

hier werd dat overgenomen. Vaak is iets een tijdje populair, tot 
het saai wordt en er iets anders moet komen. Toen ‘broer’ uit was, 
kwamen ‘neef’ of ‘niffo’ erbij. Andere woorden voor vriend die je veel 
hoort of hoorde, zijn bijvoorbeeld mattie, bruh, homie, drerrie, swa, 
dawg, en kill of kil, dat in het Surinaams zoiets betekent als ‘kerel’. 
Gappie heb je ook nog, maar dat is inmiddels een beetje passé.’ (De 
Volkskrant, 14/01/2021)

•  Dat in jongerentaal een stevige Marokkaanse ¬invloed te vinden is, 
bleek ook uit de verkiezing van ‘ewa drerrie’ tot kinderwoord van 
2020 – en dat ¬nadat in 2017 ‘ewa ja’ al kinderwoord van het jaar was. 
‘Alle jongens in mijn klas praten zo’, zegt mijn zoon. ‘Nederlands is 
saai.’ (De Standaard, 16/01/2021)
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•  Letterlijk vertaald is een drarrie een kind, maar voor hen heeft het 
een heel andere betekenis. Drarrie is een kreet waaruit enthou-
siasme, levensvreugde en generositeit spreken. Het overstijgt de 
Arabischtalige gemeenschap, de helft van Brussel wordt door drar-
ries bevolkt. (Knack, 11/03/2021)

•  Drerrie. In 2020 nog het Kinderwoord van het Jaar en twee jaar lat-
er blijkbaar nog steeds in gebruik: drerrie. Het woord komt uit het 
Marokkaans Arabisch en het betekent ‘jongen’ of ‘gast’. Wordt 
ook gebruikt om vrienden aan te spreken. Zo schaaf je meteen die 
talenkennis weer een beetje bij. ‘Drerrie, alles goed?’ (Knack Focus, 
16/02/2022)
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45.

als een jekko

(1991) (oorspr. sold. en mar.) gebruikt ter versterking: 
als een gek. Voorbeelden: drinken, lopen, rennen als 
een jekko; een achterlijke jekko enz. Volgens sommigen 
zou een ‘jekko’ een fantasiedier zijn. De uitdrukking 
is vooral populair in de Haagse regio. Jakko is een 
zeldzame variant.

•  Jekko. Versterkend woord: drinken als een jekko, een achterlijke jek-
ko; enz. (Fré Harmsen: Van baroe tot branie. Termen en zegswijzen 
bij de Koninklijke marine. 1991) 

•  Op Lpi gaat ie als een jekko. ALs ik met een lopende motor (op gas) 
het ventiel voor bij de motor indrukt, dan spuit het er een 10-15 cm 
uit .. (www.saabforum.nl, 21/07/2010)

•  “Als een jekko hebben we toen een monumentenaanvraag ingediend 
en binnen een week was het geregeld.” (Sep Schaffers: Zij durft. 2012)

•  De auto draait, we racen gewoon als een jakko naar het ziekenhuis. 
(Justine le Clercq: Wegens geluk gesloten. 2013)

•  De inzamelingsactie voor de vreselijke ziekte ALS gaat nog steeds als 
een jekko het web over… (https://whocares.me, 28/08/2014)

•  Met zo’n e-bike ga je natuurlijk als een jekko. ((Provinciale Zeeuwse 
courant, 13/02/2017)

•  Hoe dan ook. “Het geeft in ieder geval aan dat Westlanders uitdruk-
kingen hebben voor hard werken. En als zij gaan als een jekko, is dat 
een tempo dat de gemiddelde Nederlander niet kan bijhouden. Want 
wat in het Westland als normaal tempo wordt beschouwd, vinden ve-
len daarbuiten al stevig.” (https://archief.wos.nl, 28/11/2017)

•  De oorsprong vinden van uitdrukkingen en spreekwoorden is vaak 
een hele zoektocht. In het Westland doen ze er graag aan mee. 
Dankzij een onlangs verschenen boekje met streektaal - altijd een 
goede zaak - is thans een vurige jacht ontketend op de oorsprong van 
het gezegde ‘gaan als een jekko’. Niemand die het precies weet. Oh, 
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theorieën genoeg. De een zegt dat het uit Indonesië is over komen 
waaien, met de as van d’een of andere vulkaan. De ander zegt dat 
‘Jekko’ een verzonnen fantasiebeest is. Uiteraard is de betekenis 
‘hard werken’, of ‘tekeer gaan’. En dat doen ze zeker in de Westlandse 
kassen. Ze gaan als een jekko. Op ze Haags: als een Harry Jekko. Maar 
het is compleet onduidelijk waar de term vandaan komt. Net als die 
nopjes. Je kan jezelf er goed gek mee maken, met die vreemdsoortige 
uitspraken. (AD, 29/11/2017)

•  Het filmpje van Ruud Gullit ging als een jekko, dit is de TikTok voor 
sportwedstrijden’ - voetbal als entertainment in een app. (Leidsch 
Dagblad, 19/11/2020)

•  De uitdrukking als een jekko hoorde ik in mijn militaire diensttijd 
vaak voorbij komen — ja beste kijkbuiskinderen, in de tijd dat ik een 
jonge god was bestond er nog zoiets als militaire dienstplicht. Zo’n 
ouwe sok ben ik. (www.hansrochat.nl/de-geboorte-van-de-jekko, 
ongedateerd)

•  Het water stroomde als een jekko. (www.texelsecourant, 09/08/2021)
•  We moeten vaker gaan als een jekko”, concludeerde Wit-Blauw-

trainer Pascal Zegwaard met een knipoog naar international Jelmer 
Jonker, die met Oranje de Europese titel veroverde. (www.destentor.
nl, 31/10/2021)
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46.

coño

(2000+) (< Lat. cunnus, vagina, kut) (Sp.) (scheldw.) 
zeikerd; klootzak. In straattaal: Wat ben jij een natte 
coño’: wat ben jij een sukkel, mongool.  

•  Aan de affaire J. van der S. (ik kan de naam van die coño niet meer 
horen) is álles al ranzig. Maar wanneer je tijdens de oeverloze nazit 
hoort dat Natalee volgens een Rotterdamse hoogleraar mogelijk be- 
zweken is aan het prostaatvocht van de Arubaanse strandjutter, dan 
is mijn taks wel bereikt. (Algemeen Dagblad, 06/02/2008)

•  Koud februari en het woord van het jaar is al bekend: coño. Niemand 
zegt meer “goeiemoggel” nee, het is coño hier en coño daar. Op 
de straten, schoolpleinen en kantoortuinen van Nederland klinkt 
sinds deze week de gevleugelde Joran Speak. Zelfs de paarse broe- 
ken op onze sales afdeling doen vrolijk mee. Zo hoorden we de fris-
geschoren leaserijdertjes deze week al iets van “Hey swa, pass mij 
even die coño clickcijfers van Ikea even” naar elkaar terugkoppelen. 
Deze coño kaasboer kan de vraag niet meer aan en wie een baan- 
tje in het gekkenhuis zoekt, kan HIER terecht. Maar goed, coño dus. 
Het door GeenStijl gefinancierde Kouwes Centrum voor Taalkundig 
Onderzoek heeft enige research verricht naar het woord. Nu kun-
nen we u allemaal wel gaan uitleggen dat eskimo’s 32 woorden voor 
coño hebben. Maar het staat ook gewoon HIERRR. Inmiddels is ook 
de RRRINGTONE gearriveerd, en uiteraard is daar de Coño Shuffle 
door Peter, Joran en Patrick. Enfin, komt u maar door met de FFV’s, 
filmpjes, soundboards en meuk. Er kan nog veeel meeeer bij. (www.
geenstijl.nl., 08/02/2008)

•  De straat is ook een plaats waar flink gescholden wordt – coño (‘kut’, 
spreek uit konjo) komt uit het Papiamento, maar wordt vooral als 
scheldwoord voor jongens gebruikt, en betekent dan zoiets als 
‘klootzak’ – en gevochten wordt er ook. (Vivien Waszink: Woord! De 
taal van nederhop. 2013)

•  De letterlijke vertaling van coño is ‘kut’. Maar een Canario zal het 
zelden in die betekenis gebruiken. ‘¡Hola coño!’ roept hij als hij een 
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vriend ontmoet. ‘Hallo, makker!’’ De laatste zinnen van die eerste 
pagina: ‘Vrouwen nemen het woord coño zelden in de mond. Voor 
hen heeft het waarschijnlijk slechts één betekenis. De letterlijke. (De 
Morgen, 06/08/2016)

•  ‘Fok jou, ja écht fok jou, coño di mama!’ Wie de nieuwe podcast 
van de VPRO Gids beluistert, moet niet schrikken van gescheld. (De 
Volkskrant, 09/09/2020)
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47.

milf

(1995) (Eng. acron. ‘mother I’d like to fuck’) rijpere, 
seksueel aantrekkelijke vrouw (bij jongere mannen).  
Het woord werd in 1995 voor het eerst opgetekend in 
het Amerikaanse blad Playboy maar kreeg vooral be- 
kendheid dankzij de film ‘American Pie’ (1999). Milf 
heeft een pornografische bijklank. In de homogemeen-
schap komt de tegenhanger DILF voor. ‘Smilf’ staat dan 
weer voor een single milf. Zie ook: cougar*.

•  Uit de film ‘American Pie’ (1999) komt de term MILF, die niets minder 
betekent dan ‘Mother I’d like to fuck’. Dit werd al snel een veelge-
bruikt straatwoord. (het Parool, 23/07/2005)

•  Toevallig bevindt zich de favoriete vakantiebestemming van onze re-
dacteur Traag in het rampgebied: Hedonism III. Zuipen, blowen, toga 
parties en voluptueuze MilFs met snorren stuktrekken, en dat dan all 
inclusive. (www.GeenStijl.nl., 19/08/2007)

•  Natuurlijk zag ik het: haar lichaam was nog net zo strak, zo afget-
raind, zo perfect geproportioneerd als vroeger. Ouder, maar nog net 
zo aantrekkelijk. Een milf, of misschien wel een cougar. (Henk Rijks: 
De kostwinner. 2010)

•  Vaste bezoekers van de talrijke pornosites hoeven we niets uit te 
leggen: tienermeisjes en ‘college girls’ uit de categorie ‘barely legal’ 
zijn daar in populariteit bijkans voorbijgestreefd door de MILF. Voor 
niet-ingewijden: die afkorting staat voor ‘Mother I’d like to fuck’, 
lees: seksueel aantrekkelijke moeders met alle lichamelijke ken-
merken (óók euvels) die u zich daarbij voor kunt stellen. (HP/ De Tijd, 
21/08/2009)

•  Wat kan het leven toch prettig herkenbaar zijn. Betrouwbare 
Margriet-moeders maar dan met een ondeugende Linda.-feel. De milf 
in optima forma. De ideale vrouw. (Bastiaan Ragas: Maar je krijgt er 
wel heel veel voor terug. 2011)
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•  Sinds het een publiek geheim is dat ik weer vrijgezel ben, lijken de 
overjarige MILF-en zich en masse op me te hebben gestort. (Jeroen 
Guliker: Verborgen vrucht. 2011)

•  Als je de muts-status wilt ontstijgen, is dit je kans. Je kunt een MILF 
worden! Weet je wat dat is? Een mother I’d like to fuck. (Heleen van 
Royen: Verboden vruchten. 2012)

•  En toen, vanaf 2000, kwam een nieuw leger pornoactrices aangemar-
cheerd: eendagsvliegen, erg lokale en orale schoonheidskoningin-
nen, actrices op retour, MILFS of Cougars, met gigantische siliconen-
borsten als bewegende hemisferen, getatoeëerde armen, ruggen, 
navels en sluitspieren en opgespoten lippen alsof een wesp hen had 
gestoken. (Geert Colpaert: Het boek der ontwenning. 2013)

•  Ook ik ben een liefhebber van milfs die kokhalzend een enorme snik-
kel wegwerken, van teens die van een creampie hoge kunst prober-
en te maken en van mannen die ongegeneerd treintje spelen in een 
louche hotelkamer. (A.H.J. Dautzenberg: En dan komen de foto’s. 
2014)

•  Een andere man (Marcel, vijfentwintig, foto die uit een tijdschrift leek 
te komen en ‘gek op milfs’) stelde voor om een romantisch weekendje 
weg te gaan. (Marion Pauw: Hemelen. 2014)

•  Verschillende mannen die ik tegenkwam noemden me een milf (een 
slangafkorting voor ‘mother I’d like to fuck’), en dat beschouw ik al- 
tijd maar als een compliment. (HP/ De Tijd, mei 2014)

•  Daarnaast stichtte ze “De Hoge Nood,” een praatgroep voor 
Surinaams-Antilliaanse milfs met straatvrees die lid zijn van een is-
lamitische accordeonvereniging en in een verkeerd lijf zijn geboren. 
(Rob Hoogland: De grote Hoogland. 2015)

•  Ik hoop dat Clodette er ook weer in zit, dat vind ik toch zo’n oergeile 
milf. (Michiel Eijsbouts: Ijsvrij. 2015)

•  We zijn simpelweg te oud in deze kroeg. We zijn goddomme een at-
tractie: een bende milfen blijkbaar. (Mieke Kosters & Yvanka van der 
Zwaan: Geen gezeur, meer wijn. 2015)

•  Ja jij ook Wilmadepilma, malle milf van het Willy Dobbeplantsoen. 
(Jeroen Guliker: Niet voor tere zieltjes. 2015)

•  Een milf, Mother I’d Like to Fuck – ja, dat klinkt leuk, maar dat geldt 
dan toch alleen de eerste jaren, als de kindertjes nog baby’s of peu-
tertjes zijn. (Nanda Roep: Dik, druk en dronken. 2015)

•  De authentieke milf telt in de regel 35 tot 50 lentes. Ze is meestal 
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te herkennen aan een goedverzorgd uiterlijk en is een graag geziene 
verschijning. (Jeroen Guliker: Niet voor tere zieltjes. 2015) 

•  Ik ben al zeker tien jaar van mening dat kennisquiz Twee voor Twaalf 
recht heeft op de Gouden Televizier-Ring. Über-Milf Astrid Joosten 
getooid in een crèmekleurige blazer, ik blijf er traditiegetrouw voor 
thuis. (James Worthy: Mottenballen voor de ziel. 2016)

•  We zijn goddomme een attractie: een bende milfen blijkbaar. (Yvanka 
van der Zwaan & Mieke Kosters: Wine-up. Het fantastische rotleven 
van Caro, Anna & Esmee. 2016)

•  In 2014 was er een relletje omdat Spits moeders aanduidde met het 
woord milf (een term waarmee je op porno sites rijpe vrouwen vindt). 
(Linda Duits: Dolle mythes. 2017)

•  M. Schrijf blijkt in Club Jan Bik in Amsterdam een leuk gesprek ‘met 
een fraai gevormde milf’ in de jacuzzi te hebben gehad. (Andries Bik: 
Grand Hotel de Bajes. 2019) 

•  Ze had een uitstraling waar toen nog geen woord voor gevonden was, 
maar wat men tegenwoordig een “milf” noemt. (Maarten Spanjer: 
Geluk is een herinnering. 2019)

•  Niet voor niets staan ‘milf’ en ‘mature’ in de top drie van de zoekter-
men op pornosites. (Saskia Noort: Hoe nu verder? 2021)
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48.

er met gestrekt been ingaan

(1977) (oorspr. voetb.) onbesuisde overtreding begaan; 
de tegenstander blesseren. Vandaar ook overdrachtelijk 
buiten de voetbalsport.  

•  Op het moment dat ik die hoekschop van Hiddink wilde onderschep-
pen, kwam Visser met gestrekt been in. Ik kreeg een trap tegen mijn 
bovenbeen en kon geen stap meer verzetten. (Limburgsch dagblad, 
03/10/1977)

•  Na een half uur kwam Anton Roskam als invaller binnen de lijnen van 
Nico Lautenbach. In de laatste minuut van de eerste helft ging een 
Drentse speler met gestrekt been in op de Leeuwarder voetballer, met 
het voor Anton Roskam onfortuinlijke gevolg. (Leeuwarder Courant, 
02/04/1984)

•  De kop van het artikel luidt ‘Socialistisch spuitje bedreigt school-
jeugd’. Neelie gaat er met gestrekt been in. De teneur van het artikel 
is dat de minister van Onderwijs met rode injectienaalden kinderen 
zou indoctrineren.(Stan de Jong & Koen Voskuil: Neelie Kroes: hoe 
een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd. 2011)

•  Ergens met gestrekt been ingaan wordt doorgaans omschreven als 
vuil spel, maar hier is het niet Dibi die vuil spel speelt, heb ik het idee. 
(http://forum.fok.nl, 19/05/2012)

•  Ze zijn de voetbalhooligans van het internet: trollen en reaguurders. 
Elke poging tot inhoudelijk debat proberen ze te ontregelen door er 
met gestrekt been in te gaan en mensen af te zeiken, te intimideren 
of zelfs te bedreigen. (www.kijkmagazine.nl, 15/10/2014)

•  Dat opa er met gestrekt been ingaat als het hem niet aanstaat ver-
baasde mij een beetje. (www.participaties.nl, 22/11/2014)

•  Ik vind het toch wel vrij schokkend dat de voordeur van Thierry 
Baudet wordt beklad en dat er mensen zijn die dat kennelijk volstrekt 
normaal vinden. Dat is bij uitstek iets waar De Telegraaf over bericht. 
Het is iets waar we met gestrekt been ingaan want het laatste wat wij 
zijn is politiek correct en we zullen nooit onze mond houden. (www.
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villamedia.nl, 11/10/2017)
•  Sommige critici waren niet mild, zoals Bart Vervaeck die er als een 

vertelduivel met gestrekt been in ging. In zijn recensie voor de 
Vlaamse krant De Morgen oordeelde hij: ‘De literaire vorm is al even 
clichématig helder als de ideeën. (Koen Schouwenburg: Talend naar 
betekenis: het oeuvre van Connie Palmen. 2017)

•  Overheid V.K gaat met gestrekt been in tegen bezwaren van het delen 
NHS-data. gestrekt been. (www.zorgictzorgen.nl, 06/03/2018)
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Afb. 3 - anderhalve man en een paardenkop
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49.

anderhalve man en  
een paardenkop

(1501) (cliché) een gering aantal mensen (op een bijeen-
komst, voorstelling enz.); weinig volk. Dit oude cliché 
doet het nog steeds goed, vooral bij journalisten. Bekend 
geworden door de geschiedenis van Tijl Uilenspiegel. 
Toen deze als kind eens alleen thuis was, kwam er be-
zoek van een man te paard. De man stiet de bovendeur 
open en riep over de onderdeur: `Is er iemand thuis?’ 
Omdat de ruiter voorovergebogen op de kop van zijn 
paard lag, zodat hij in feite half in huis was, antwoord- 
de Tijl gevat: `anderhalve man en een paardenkop.’ 
Zichzelf rekende hij voor vol. In het Frans zegt men: 
‘trois pelés et un tondu’. Het WNT citeert evenwel een 
oudere bron, uit 1501: Dyalogus t. Saolomon ende  
Marcolphus (ed. De Vreese).

•  Voor zeer weinig personen, bv. op eene vergadering, zegt men spot-
tend: (er waren) anderhalf man en ”n perekop (paardenkop). Aan Tijl 
Uylenspiegel ontleend. (H. Molema: Woordenboek der Groningsche 
volkstaal, in de 19de eeuw. 1895)

•  …anderhalven man en ‘n paardekop hadden ze gestuurd en verder 
nog wat tanks en vliegtuigen… (Johan Fabricius: Nacht over Java. 
1944)

•  Die anderhalve man en een paardekop die we hebben bestaat nog 
voor de helft uit van die mietjes. (Jan Wolkers: De hond met de blau-
we tong, 1964)

•  Er is niemand meer, buiten die anderhalve man en een paardekop. 
(Jan Cremer: Ik Jan Cremer. Tweede Boek, 1966)

•  Alicia stelde me aan haar vrienden voor, ze hadden die avond ergens 
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in de provincie opgetreden ‘voor anderhalve zot en een paardenkop’. 
(Adriaan van Dis: Dubbelliefde: geschiedenis van een jongeman. 
1999)

•  De omroepen, met uitzondering van de VPRO, hebben hun radioafde-
lingen om zeep geholpen. Ze laten anderhalve man en een paarden-
kop de boel vol-lullen. (De Groene Amsterdammer, 21/04/2001)

•  (Drs. H. Mandos & M. Mandos-Van de Pol: De Brabantse spreekwoor-
den. 6e druk. 2003)
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50.

vliegende kiep

1) (1955) (ook: vliegende keep) (straatvoetb.) veldspeler 
die tegelijk keeper (doelwachter) is.

•  Laconiek zette toen de Amsterdammer, zijn doel achterstevoren en 
fungeerde verder als “vliegende keep”. (het Vrije Volk, 20/01/1955)

•  Hij de spectaculaire doelman van het sterke legerelftal C.D.N.A., ... 
alom geacht en gevreesd om het verre, gedurfde uitlopen, zoiets als 
de voetbaljeugd hier in een „partijtje tegen” op straat kortweg „vlie- 
gende kiep” pleegt te noemen. (Tijd, 04/04/1960)

•  Leo speelde als vliegende keep maar wist zijn doel blank te houden. 
(het Vrije Volk, 29/05/1961)

•  De volgende dag kon ik weer meedoen, als midvoor of rechtsbuiten 
of vliegende kiep, maar waarom? (Andreas Burnier: Het jongensuur. 
1969)

•  Een van de vliegende kieps riep naar ons of we wilden waar- 
schuwen als de Blikken Jezus eraan kwam. (Johnny van Doorn: Mijn 
kleine hersentjes. 1972)

•  (Rob Siekmann: Voetbalwoordenboek. 1978)
•  (Lex Reelick, Cor Swanenberg, drs. Erwin Verzandvoort & Michel 

Wouters: Bosch woordenboek. 2009)

2) (1972) (sch.) iemand die verschillende taken tegelijk 
moet uitvoeren en daardoor op meerdere plaatsen moet 
aanwezig zijn. 

•  Ik ben nu in dienst van Phonogram, ik ben een soort vliegende kiep. 
Ik heb een hele hoop faciliteiten, meer dan andere producers bij 
Phonogram. Maar ook met meer risiko’s, want ik werk op kontrakt- 
basis. (Peter Koelewijn in Oor, 25/10/1972)

•  Arie mag me en daarom ben ik in die mooie, lange zomer - toen de 
oorlog bijna afgelopen leek - vaak vliegende kiep bij de grote jongens. 
(Hollands Maandblad. 1976)
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•  Zeer reeel daarentegen is daarentegen de militaire bijdrage van de 
speciale eenheid van “Kapitein Dragan’, een Australische bordeel-
houder van Servische afkomst. Aanvankelijk opereerde hij in op-
dracht van de regering van Krajina, maar later kreeg hij ruzie met de 
machthebbers in Knin, de hoofdstad van Krajina. Inplaats van een 
“vliegende kiep’ langs de Servische fronten, is kapitein Dragan nu 
tot een frequent bezoeker van nationalistische cafe’s in Belgrado ge-
worden. (NRC Handelsblad, 19/09/1991)

•  vliegende kiep - iem. die verschillende functies vervult (en zich 
daarvoor veel moet verplaatsen) (Onze Taal. Jaargang 69. 2000)
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51.

popo

1) (2006) (straattaal) politie. ‘Er rijdt veel popo rond 
vandaag’. Ontleend aan het slang van Amerikaanse 
zwarten, waar de term al in 1985 werd opgetekend.  
Syn. in de straattaal: de blauwen*; skoto*.

•  In het nummer ‘Ut Hossel Leve’ rapt Kempi: “Hoeveel keer zal ik weer 
als dealer de straat onveilig maken/ met de popo op m’n hielen”. 
‘Popo’ is straattaal voor politie. “Je moet vaak rennen”, zegt hij. Ook 
als de politie me pakt, probeer ik weg te rennen.” (NRC Handelsblad, 
07/07/2006)

•  (Prisma miniwoordenboek ‘Drop your lyrics’. 2006 )
•  ‘Als we wat gedaan hebben, roepen we tegen elkaar ‘hé skotoeboys’ en 

dan gaan we met zijn allen heel hard rennen’, vertelt Kevin (15). Hij 
trapt met zijn vrienden wat tegen een bal op een pleintje achter win-
kelcentrum de Werf in Ridderkerk. Dimitri (15) kan ook een woord- 
je meepraten: ‘Popo’s is een ander woord voor politie en trobbie 
betekent problemen.’ (de Volkskrant, 07/07/2008)

•  Ze gebruiken straattaal om elkaar te waarschuwen: ze zijn zich 
er bijvoorbeeld van bewust dat telefoons getapt kunnen worden. 
Daarom spreken ze aan de telefoon over ‘popo’ in plaats van over 
politie, of over ‘wit’ als het gaat over drugs. Je kunt de taal gebruiken 
in nood: om te zorgen dat buitenstaanders je niet kunnen verstaan. 
(Taalschrift, 08/04/2010)

•  Was een initiatief van de lokale boefjes die het wel erg opviel dat er 
een appartement al tijden leegstond. Resultaat: een balkon vol The 
Wire-achtige afluisterapparatuur die de popo uiteraard gebruikte om 
diezelfde jongeren af te luisteren / te bespioneren. (www.GeenStijl.
nl, 18/08/2012)

•  Zo ging dat op straat: je moest de politie nooit de politie noemen als 
je in dezelfde zin niet ook heel erg hard “fuck” zei. Anders zei je beter 
Five-O, of scotoe, of popo, of wouten, of one-time, of modderfokking 
varkens in uniform... (Saul van Stapele: Witte panters. 2012)
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•  Toen rende er een jongetje in een blauw Adidas-trainingspak de 
straat in en sloeg alarm: ‘Popo’s! Popo’s! Popo’s!’ (Khalid Boudou: 
Iedereen krijgt klappen. 2013)

•  Kenneth Vermeer is, zeker in de van patsers vergeven voetbalwereld, 
een toonbeeld van beschaving. Liep nooit te zeiken als hij op de re-
servebank terecht kwam, is altijd vriendelijk tegen de pers en rea-
geerde zelfs beheerst toen hij een pop met zijn naam erop aan een 
strop zag bungelen in het stadion van de club die hij jarenlang ge-
diend had. Eerst de pop, toen de ‘popo’ op z’n dak –en ook volgens 
Vermeer was het de zoveelste keer. (Vrij Nederland, 18/06/2016)

•  De verdachten bespreken in de Fiat en via de pgp’s dat het ‘blauw’ is 
op straat, met ‘overal popo’. (Paul Vugts: Afrekeningen. 2017)

•  Ik kende zulke buurtjes, uit mijn foute zigzagperiode, zeg maar.  
Iba-esch, skotoe, popo, blauw of gewoon politie… daar waren ze hier 
zowat de hele dag mee bezig. (Khalid Boudou: Pizzamaffia slaat door. 
2019)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)

2) (1982) (< Dui.) (euf.) achterste, kont, poep. 

•  Daarbij, zo’n zaal is genadeloos, een groot boos oog dat wil zien hoe 
de tenen krimpen, de popo schommelt en de buik zwaar hangt als vol 
lood. (Willem Brakman: Een weekend in Oostende. 1982) 

•  In mijn tijd waren ze nog niet zo vormeloos als op het kerkhof, maar 
het zat er toen al in: beiden droegen het zwaartepunt zeer laag in 
de popo, zodat de korte bovenlijfjes naar voren konden hellen, ze 
hadden krachtige harde beentjes en dito armen waaraan de handen 
altijd stijf en geopend heen en weer zwaaiden. (Willem Brakman: 
Leesclubje. 1985)

•  Daarna stelden zijn oren zich in op haar rustgevende en diepe adem-
haling, waarbij hij de dijbenen zachtjes optrok tot zij als het ware van 
hiel tot knieholte en popo werd omschulpt. (Willem Brakman: Het 
doodgezegde park. 1986)

•  Besmuikt en wijdbeens bonken zij voort in de robbengang, hijgend en 
zwetend en met popo’s om bananen op te venten. (Willem Brakman: 
Een heiligverklaring. 1991)

•  (Agnies Pauw van Wieldrecht: Het dialect van de adel. 1991. Herziene 
editie 2003)
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•  Mijn oma zei ‘derrière’ en onze huisnaaister popo. (Annemarie Oster: 
Mooi geweest. 2012)

•  Zwierig sjaaltje tussen de fladderende kraagflappen gedrapeerd, 
strak hemd aan het lijf, strakkere broek aan de kont met inderdaad 
een aardige paquette vóór, en een behoorlijke popo achter in een op 
springen staand bassin, oftewel kont. (Willem Nijholt: Een ongedul- 
dig verlangen. 2016)
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52.

kanes, kanis, kanus

1) (1903) (< Lat. canistrum, rieten mandje) (Barg.) 
hoofd, kop. Soms ook: achterwerk (Endt, Bargoens 
Wdb.) Kanis had (volgens het WNT) eerder al de bete- 
kenis van lichaam. ‘Zijn kanis kraakt’: hij laat boeren 
of oprispingen. Uit ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ 
(1863): ‘hij heeft de kanis alweer vol’: hij heeft goed 
gegeten. Bij Harrebomée II vinden we de uitdrukking 
‘dat valt uit de kanis’: de zaak loopt tegen. ‘Op zijn  
kanis krijgen’; ‘zijn kanis houden.’

•  De vijf centen om z’n verwilderde haren te laten knippen, had ie 
waarlijk niet eens versnoept, omdat zoo’n kale kanes lekker frisch 
was, en netjes sting meteen.  (M.J. Brusse: Boefje. 1903)

•  Kanes: hoofd. (Köster Henke: De boeventaal. 1906)
•  Maar Stijn krabde zich op zijn kanes en joeg zijn ploeg nog meer óp. 

(Israël Querido: De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 1. 1912)
•  Dát is sterk!... Mánus,... bij je kanus... dà hei je nooit-nie beleefd... 

(Israël Querido: De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 2: Van Nes en 
Zeedijk. 1914)

•  Ze deeën allerlei alsof er niks aan was en sloegen op het laatst met 
varkensblazen op mekanders kanissen, dat Jaapjes lachen er van be- 
stierf en hij met open mond daar nog te glimmen zat toen al de men-
schen reeds het spel verlieten. (Jacobus van Looy: Jaapje. 1917)

•  Een tik tegen iemands test, kanes, knar, klapbes, kersepit of kie-
bes (hoofd) kan leelijk genoeg aankomen.  (Algemeen Handelsblad, 
14/07/1920)

•  (Dr. C.G.N. De Vooys: Verzamelde taalkundige opstellen. Deel III. 
1947) p. 228

•  Of moet ik eerst de deur voor je stomme kanus openzetten? (Simon 
Carmiggelt: Ping pong. 1954)

•  Als u hier lang staan blijft vat u nog kou, met dat berenmutsje op uw 
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kanus! (Willem Frederik Hermans: De God Denkbaar. Denkbaar de 
God. 1956)

•  Jij hebt makkelijk praten met je kale kanis. (Simon Carmiggelt: Je 
blijft lachen. 1968)

•  Ik moest ‘m voor z’n kanus rammen. Nou, daar is Arie niet op in-
gesneeën hoor. (Haring Arie: Een leven aan de Amsterdamse zelfkant, 
1968)

•  Wham, daar hattie al een knal voor z’n kanus te pakken. En nog een 
baf voor z’n bek d’r overheen, om het af te leren. (Remco Campert: 
Tjeempie! of Liesje in luiletterland. 1968)

•  Half en half verwachtte ik een lel voor m’n kanus te krijgen. (Haring 
Arie: Tweede Boek, 1969)

•  ... een timmer voor zijn kanis. (Rinus Ferdinandusse: De zoon van 
ouwe klare. 1969)

•  ‘U soontje het een gat in se kanes,’ schreeuwde het meisje in de open 
winkeldeur. (Sal Santen: Deze vijandige wereld. 1972)

•  Hou je malle kanis. (Ben Borgart: Een lange weg naar Tipperary. 1979)
•  Kanis - ook wel kanes - is een verbastering van canistrum, een Latijns 

woord, waarmee een klein rond mandje aangeduid wordt dat vis- 
sers gebruiken om vis te vervoeren. Het woord kanis werd later ge-
bruikelijk voor iemand met een rond (of kaal) hoofd, de zogenaamde 
‘biljartbal’. Maar ook, in het bargoens, de ‘dieventaal’, voor hoofd en 
mond in het algemeen. Zo kun je zeggen ‘hou je kanis’ en ‘kletskanis’ 
tegen iemand die zijn mond niet dicht kan houden. ‘Smeerkanis’ is 
een scheldwoord voor iemand die aan een hoofdziekte (bij voorbeeld 
luis) lijdt. (Rudolf Geel: Verliefdheid is een raar gevoel. 1980)

•  Heb je al eens een end hout voor je kanus gehad? (Theo Van Den 
Boogaard & Wim T. Schippers: Sjef van Oekel draaft door. 1982)

•  Kanis, znw. de. Kop, hoofd. Ontleend aan het barg. Zie het N.E.W. 
onder kanis 2. Zegsw. z”n kanis(sie) kraakt. 1. Hij laat boeren.  
2. Ook gezegd van een baby die allerlei geluidjes maakt. (J. Pannekeet: 
Westfries woordenboek. 1984)

•  Ze vinden je hier bloedgeil, oom Luc, met je kale kanis... (Guus 
Vleugel: Een valse nicht. 1985)

•  Jaaps vader was zelf nog bang geweest dat de ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand hem niet zou accepteren, vooral toen de vader van 
Désirée verkondigde hem in dat geval ‘persoonlijk een keek voor z’n 
kanus te geven’. (Bert Hiddema: Scheuren in het asfalt. 1985)
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•  ‘U soontje het een gat in se kanes’, schreeuwt het meisje in de open 
winkeldeur. (Sal Santen: Heden kijkdag, 1987)

•  Wie Rinus gemeen durfde noemen, kon een stoot voor z’n kanis krij-
gen. (J.A. Deelder: Drukke dagen. 1988)

•  (T. van Veen: Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. 1989)
•  En ‘s nachts vreten reuze ratten je tenen op en knagen je oorlellen 

van je kanis... (Haring Arie: De Sarkast. 1989)
•  Al had Fosko bij het bedenken van ‘Kramp Van Je Kanis’ (met het 

fijnzinnige refrein ‘Ik krijg kramp van je kanis, ik krijg kippenvel van 
je kuttenkop”) een concreet persoon in zijn hoofd. (Nieuwe Revu, 
01/04/1998)

•  kaan, kanis, zo noemen Amsterdamse vrouwen de langwerpige mand 
waarin ze aardbeien, enzovoorts, te koop dragen; dit woord komt ook 
elders voor maar alleen in het Amsterdams is het ook een grof woord 
voor ‘hoofd’ geworden. (Nicoline Sijs en Joep Kruijsen: Honderd jaar 
stadstaal. 1999)

•  Hij had mij verdomme in m’n pens geslagen, dat kon ik niet over m’n 
kant laten gaan en dus mepte Davie ’m terug, wham op z’n kanis. 
(Peter Drehmanns: Blackpool. 2005)

•  Ik sta droog op alle fronten, ik krijg niks meer, ik mag alleen maar 
kijken, alleen maar dromen, de sadist die dit bedacht heeft, stomp 
ik graag voor zijn holle kanis. (Sjanti Mahabier: De Keizer van 
Rotterdam. 2009)

•  Maar toen ik naar boven keek sloeg ze me met een dweil voor m’n 
kanis. (Jan D. Swart, Johan Derksen: Kanjers, culthelden en engnek-
ken. 2014)

•  Had je een grote bek, dan roste hij zo met één houw van z’n ploer-
tendoder je kanis van je romp. (Jamal Ouariachi: Een honger. 2015)

•  Had je wat? Mot je een knal voor je kanis? (Patricia F. Wessels: De 
wensdagen. Een jeugd in de Jordaan. 2016)

•  Als je zo’n puist flink onder handen neemt, loop je soms dagen lang 
met een rode plek op je kanis. (Def P: Heen e… Onweer. 2020)

•  Ik kreeg een klap tegen mijn kanis. (Janneke Holwarda: Kiendops 
oorlog. 2021)
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 2) (19e eeuw) (scheldw.) onzindelijk, vuil iemand; 
viezerd. 

•  Vuile kanes, onzindelijke, vuile persoon, morsigaard. (Jozef 
Cornelissen & Jan Baptist Vervliet: Idioticon van het Antwerpsch dia- 
lect. 1900)

•  Kanis: Smerige kerel, viezerd. Bargoens kanis ‘hond’, maar ook Mnl. 
, Lat. canis ‘hond’, ook als scheldwoord, vgl. Ndl. een gemene hond. 
BEW 134. (Casper van de Ven: De Brabantse spot- en scheldnamen. 
2013)
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53.

chimeid

(2000+) (Rotterdam, jeugd) vriendinnetje; aantrekkelijk 
meisje.

•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004)
•  Mahmud zei: ‘Yo ouwe, als je in een kroeg met zoveel chimeiden bent, 

dan moet je ogen in je nek hebben om niemand te missen.’ (Jens 
Lapidus: De Stockholm-trilogie. 2013)

•  Willen weten of anderen je “hot-or-not” vinden, hangt af van of je 
die anderen als een gevaar voor je zelfbeeld ziet. Het effect was ster- 
ker voor vrouwen: zij zien commentaar van peers op hun uiterlijk als 
meer bedreigend en vermeden daarom terugkoppeling. Opmerkelijk: 
het effect was zwakker voor studenten van andere universiteiten. 
In Amsterdamse termen: wat die sukkels van de VU vinden doet er 
minder toe dan wat de mooiboys & chimeiden van de UvA denken. 
(Linda Duits: Seks op z”n Duits. 2018)

•  Het mooist zijn misschien wel de natuurlijke gesprekjes tussen de 
meiden. Vooral als het om straattaal gaat, hoeft een puber maar één 
keer ‘ik loop je te dissen, chimeid’ te zeggen op een houterige manier, 
en je ziet in plaats van die puber ineens een keurige scenarist staan. 
(De Volkskrant, 08/11/2019)
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Afb. 4 - last hebben van de ziekte van Hedel
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54.

last hebben van  
de ziekte van Hedel

(1988) (jeugd, sch.) last hebben van kaalheid. Meestal 
aangevuld met ‘meer haar op je zak (pik, lul enz.) dan 
op je schedel’. Uitdrukking populair gemaakt door de 
Rotterdamse schrijver Jules Deelder. In 2000 verscheen 
zijn gedicht ‘De ziekte van Hedel’. Het was een pure 
afrekening met Rotterdam: ‘Volges mij worde ze daar 
met d’r oge in d’r zak gebore. En maar strompele door 
die zeventiende eeuw. Stelletje krokekokers! Wat vinde  
die mense d’r eige belangrijk! Ze kenne geen scheet 
laten of hij mot in het hele land geroke worde. Slaat de 
krante der maar op na. ‘t Is Amsterdam hier en Amster-
dam daar, Amsterdam zus en Amsterdam zó, Amster-
dam vóór en Amsterdam na... en dan komp Amstelveen! 
Azzofter vedder niks gebeur... Azzof de wereld om 
hunnie draai... Hallo, wie zijn ze dan metter Amsterdam 
dan? Wat interesseer míjnet nou wat er in die grafstad 
gebeur?’

•  Volgens mijn hebbie de ziekte van Hedel. Van wie? Van Hedel! Nooit 
van gehoord. Wat is dat dan? Meer haar op je trut dan op je schedel! 
(J.A. Deelder: Drukke dagen, 1988)

•  Van de dichter/verteller/entertainer Jules Deelder is bekend dat hij, 
als hem iets wordt gevraagd, geen enkel blad voor de mond neemt. 
Als het hem niet gevraagd wordt trouwens ook. De Rotterdammer 
met zijn gladgestreken haar (bij hem is nog geen spoortje te zien van 
de ziekte van Hedel), zijn liefde voor jazzmuziek en de aloude voet-
balclub Sparta, mocht in ‘Spel en Sport’ zijn mening geven over de 
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sportjournalistiek van tegenwoordig. (Nieuwsblad van het Noorden, 
16/05/1989)

•  (C.A.J. Hoppenbrouwers: Jongerentaal: de tipparade van de omgangs- 
taal. 1991)

•  Kale rijkaards hadden de route naar Noord-Drenthe gevonden. De 
simpele kapperswinkel werd overstroomd door naar haar hunker-
ende lijders aan de ziekte van Hedel. (Nieuwsblad van het Noorden, 
18/06/1993)

•  Ziektes die wel een ziekte worden genoemd maar er niets mee te 
maken hebben, zijn: de ziekte van Hedel (meer haar op je zak dan op 
je schedel), de ziekte van Heineken (dronken zijn)… (Arie Bras, Wim 
Daniëls: Dakhazen en bretelpiano’s. 2012)

•  Nu 53 jaar oud en - jongensgrapje - lijdend aan de ziekte van Hedel 
(meer haren op zijn zak dan op zijn schedel). (Het Parool, 20/03/2019)

•  Ook toen, op het donkerste moment in zijn leven, was Paul Severs 
er: op de begrafenis en op de koffie achteraf. ‘Al die tranen hier’, riep 
zijn manager, pater Pax. ‘Weten jullie dat ik de ziekte van Hedel heb?’ 
vroeg hij. ‘Wat is dat?’ vroeg Felix. ‘Meer haar op de borst dan op de 
schedel.’ Paul lachte. Felix ook. Ze leefden nog. (Knack, 08/01/2020)
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55.

2.0

(2005) (inf.) staat voor vernieuwing, alles wat op een 
nieuwe manier gedaan wordt. Deze kreet, afkomstig van 
de term ‘web 2.0’ (waarbij verwezen wordt naar het ge-
bruik van nieuwe technologieën in webpagina’s), slaat 
op alles wat breekt met het oude. Iedere gebruiker kan 
informatie zowel uploaden als downloaden (je hoeft dus 
niet noodzakelijk een webmaster te zijn). De oorspron-
kelijke term werd bedacht door Tim O’Reilly. Wie er 
begin 21e eeuw wenst bij te horen gebruikt dus de term 
‘2.0’, bijvoorbeeld: werken 2.0. (een nieuwe manier van 
werken).

•  Religie is na een upgrade naar versie 2.0 ineens weer acceptabel voor 
hen die het christendom te stoffig vonden, maar in hun hart, zonder 
het zelf te weten, niet zonder kunnen. (Henk van Straten: Smet. 2009) 

•  Voor het oog van de camera schoof Bleker onhandig een zelf-
geschreven briefje naar Mauro. Er stond op dat hij best met hem mee 
mocht naar het voetballen. Witteman vergat de staatssecretaris te 
complimenteren met dit sociaal-christelijke gebaar. Juist nu. Wat een 
barmhartigheid. De pechvogel mocht met zijn beul mee voor nog een 
lolletje in Nederland. Het Laatste Avondmaal 2.0. zeg maar. (Nieuwe 
Revu, 02/11/2011) 

•  In elke spiegelende etalageruit keek ik even tersluiks naar mezelf en 
zag dat het goed was. Het was Renske 2.0. (Renske De Greef: Geen 
paniek. Over ongemakkelijke situaties en andere feestelijkheden. 
2012)

•  Paus streeft naar Vaticaan 2.0. (de Standaard, 10/07/2014)
•  Klopt, dit was mijn pleidooi voor de ouwe lul 2.0. (Bastiaan Ragas: 

Huisje, boompje, buikje. 2015) 
•  Dus je laat aan de kijker zien wat het betekent om ouder te worden en 
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dat zit je dan zelf totaal strakgetrokken en met een hectoliter verf in 
je haar uit te leggen aan Matthijs. Dat is toch humor van de bovenste 
plank? Volgens mij moet dat juist een nieuw programma worden: hoe 
idioot de bejaarde 2.0 er tegenwoordig uitziet. (Youp van ’t Hek: Ijdel 
onkruid. 2017)

•  A. legde mij uit dat deze preutsheid 2.0 niet alleen in Wall Street re-
geert, maar overal in de wereld. (Youp van ’t Hek: Lonely at the top. 
2019)

•  Alhoewel, die appel was meer Gods probleem, Hij maakte er een 
drama van, niet Eva. Bovendien zijn er zo veel ontwerpfouten dat ik 
mens 2.0 liever aan een bètatechneut overlaat. (Lale Gül: Ik ga leven. 
2021)

•  Natnek was het typetje ‘grote mond, veel te lui’. Zijn broer, Natnek 
2.0, was de echte stoere jongen van de twee. (Deborah Seymus: Vijftig 
piemels later. 2022)
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56.

alles van waarde is weerloos

(1954) beroemde tweede strofe van het gedicht ‘ 
De zeer oude zingt’ van de Nederlandse dichter Lucebert 
(1924-1994): ‘alles van waarde is weerloos / wordt van 
aanraakbaarheid rijk / en aan alles gelijk’. De regel is 
ook in neonletters te lezen op de gevel van een Rotter-
damse verzekeringsmaatschappij. Inmiddels is het een 
gevleugelde uitdrukking geworden. Ze wordt meermaals 
gebruikt in rouwberichten. Het gedicht werd pas in 
1974 gebundeld.

•  Zomaar ineens verscheen in het hart van het centrum van Rotterdam 
op het dak van een verzekeringsmaatschappij een twee meter hoge 
en twintig meter lange dichtregel van Lucebert in neon: „Alles van 
waarde is weerloos”. De Rotterdamse kunstenaar Toni Burgering 
verzorgde deze poëtische wereldprimeur ter gelegenheid van de ope- 
ning van het gebouw, vanmiddag door burgemeester André van der 
Louw. (Leeuwarder courant, 21/04/1978)

•  ‘Alles van waarde is weerloos,’ schreef Lucebert. Kamerlid Kosto 
citeerde het in zijn beschouwing over de mishandelde schilderijen in 
Dordrecht. (Jan Vrijman in het Parool, 07/04/1989)

•  De autonome kunsten, hoe marginaal ook, zullen tenslotte toch door 
de commercie worden geprostitueerd. Lucebert: Alles van waarde 
is weerloos. Tenzij het zich tijdig omschoolt tot reclame-slogan? 
(Nieuwsblad van het Noorden, 17/11/1990)

•  Geld betekent niet minder, maar meer artistieke vrijheid toch? Alles 
van waar-de is weerloos, zegt men. Dat is slechts gedeeltelijk waar. 
Iets van waarde kan zeer sterk staan. (De Morgen, 27/03/2001)

•  ‘Nederland is één groot Venlo aan het worden.’ Hij citeerde onlangs 
in dit verband Luceberts regel ‘Alles van waarde is weerloos’, een re-
gel die is geïnspireerd op de verwoesting van de Rotterdamse bin- 
nenstad in mei 1940. (Elsevier, 16/11/2002)
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•  ‘Alles van waarde is weerloos’ staat er nog steeds op het gebouw voor 
me, de zon schittert op het water en brandt op m’n gezicht, ook dat is 
niet veranderd. (Mariëlle Crijns: I love Rotterdam. 2020)
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57.

de man met de hamer

(1928) (vliegeniers; wielr.) in de uitdrukking ‘de -  
ontmoeten’: voortdurend pech hebben; in sporttaal 
(vnl. wielrennen) `een inzinking krijgen’. Ook wel: ‘een 
klop krijgen van de man met de hamer’. ‘De man met 
de hamer’ is symbolisch voor het noodlot dat iemand 
achtervolgt. Beroemd geworden door de tekeningen van 
de Franse cartoonist René Pellos (1900-1998). L’homme 
au coup de marteau is de mythische figuur die de reuzen 
van de weg* (een journalistencliché voor `wielrenners’) 
buiten westen slaat. Volgens Gaston Esnault, een Franse 
argotdeskundige, zou deze zegswijze rond 1926 opge-
doken zijn. Een jaar eerder ontstond de uitdrukking ‘ 
un coup de marteau’ (een tik van de hamer) in de 
betekenis van: een plotselinge inzinking. Ook het lucht-
vaartslang kent de man met de hamer als een kwelgeest 
die voortdurend pech veroorzaakt. Engelse piloten noe-
men deze kwelgeest in hun slangtaaltje een gremlin!

•  De Franschen spreken van l’homme au marteau. Welnu, op den te- 
rugweg heeft, zooals wij reeds aanduidden, de man met den hamer 
verscheidene renners op den rug geslagen. Hij sloeg hen uit de race. 
(Nieuwe Rotterdamsche Courant, 05/07/1928)

•  De man voorop had zich daarbij neergelegd; luchtvaart maakt fata- 
listen. Men doet, wat men kan en gaat het niet, dan gaat het niet. De 
techniek laat zich maar dwingen zoover als ze zelf wil. In Rangoon was 
bij het uitrijden van de hangar de staartsteun gebroken en een vollen 
vliegdag had het gekost om het dom mankement met de gebrekkige 
hulpmiddelen te herstellen. Maar twee dagen later, in Allahabad, had 
„de man met de hamer”, deze boosaardige, onzichtbare figuur, wel-
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ke om zijn ongelegen aankomende en soms catastrophale klappen 
maar al te goed bekend is bij allen, die met menschelijk kunnen op 
een doel afgaan, eerst recht toegeslagen. (A. Viruly: We vlogen naar 
Indië. 1935)

•  En toch kwam hier weer aan het licht, dat Nederland vele goede ren-
ners telt tot ongeveer 100 K.M. Wordt de wedstrijd langer, dan krij-
gen velen den slag ‘van den man met den hamer’, dan blijkt, dat hun 
training over te weinig kilometers gaat. (het Vaderland, 10/05/1937)

•  Maar als ik lees dat de moderne wereldreizigers die onze vliege-
niers toch zijn, weer over “de man met de hamer” spreken, die 
eenzelfde vliegmachine de hele reis met zijn vernielzucht plagend 
achtervolgt, nu, dan is onze verlichte spot ook geen oortje waard. 
(Tweemaandelijksch tijdschrift ter bevordering van de kennis der 
landschappen, geschiedenis, taal en letteren, volkskunde en samen-
leving. 1940)

•  Deze tweede ronde is eigenlijk stof voor een lang verhaal. Een ver-
haal waarin de man met de hamer - zoals men de vermoeidheid, de 
loomheid en de krachteloosheid in de benen noemt, zijn harde slagen 
meedogenloos op de renners heeft doen neerkomen. (Leeuwarder 
Courant, 09/05/1949)

•  Na uren van geïnspireerde werkdrift kan de kunstenaar opeens de 
man met de hamer om in wielerjargon te spreken genadeloos op zijn 
weg vinden. Er treden, vooral inde wording vaneen bouwwerk, veel 
lieden en zaken op, die niets met het kunstwerk als zodanig hebben 
van doen. (Katholiek bouwblad, 25/10/1952)

•  Nou! .... Nou!... Die heeft um weer zitten. Tis gewoon de man met de 
Hamer die nepal.... Klap op je kop en OUT.... zien we ook direkt wel 
in Huize Psychedelica.... (Arie B. Hiddema: Dag heer! goeiemiddag 
heer! 1970)

•  ‘Gij hebt nu al de Puy-de-Dôme beklommen,’ zei hij, ‘gij hebt al een 
klop van de hamer gekregen en gaat ge er nu ook nog een rit tegen 
het uurwerk van maken?’ (Stan Lauryssens: De Flandriens. 1973)

•  Als je een dubbeltje tegen hem aangooit is hij gelost. De man met 
de hamer zou hem uit humanitaire overwegingen een klap moeten 
verkopen. (Tim Krabbé: De Renner, 1978)

•  Merckx trok zoveel belangstelling dat steeds meer volgers zich ver 
achter het peloton lieten afzakken om eens te kijken wat de man met 
de hamer nou eigenlijk aangericht had. (Mart Smeets: Rugnummers 
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en ingevette benen, 1990)
•  Die zal de man met de hamer (eveneens inzinking) ook wel tegen-

komen voordat de Muur van Geraardsbergen in zicht is. (Nieuwsblad 
van het Noorden, 02/04/1990)

•  Veel bekende Nederlandse wielerzegswijzen zijn letterlijke vertalin-
gen uit het Frans, zoals de man met de hamer (l’homme au marteau), 
de deur dichtdoen (fermer la porte), een tandje bijsteken (mettre une 
dent de mieux) en in iemand zijn wiel springen (sauter dans la roue). 
(De Morgen, 02/04/2005)
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58.

sahbi

(2016) (< Marokkaans-Arabisch) (straattaal) 
aanspreekvorm: vriend. Vgl. ab*; asaabi*; bestie*; 
billenmati*; bomboclat*; brada*; bro*; broer*; chale*; 
dawg*; drarrie*; femates*; gab*; gappie*; jax*; jigga*; 
kardasj*; swa*; tammie*; titjes*; tjabo*; tjappie*.

•  Jongeren gebruiken de Marokkaans-Arabische aanspreekvorm sah-
bi ‘mijn vriend’ (‘hee sahbi hoe is het ermee’). Als geheimtaalwoord 
gebruiken ze floes, ‘geld’ (‘ik heb geen floes’). Het Tamazight heeft 
aan de straattaal onder meer de scheldwoorden ebelo (‘gek’) en 
zemmer/ zem(m)el/ zehma (onder meer: ‘homo’) geleverd, en voorts 
koead (‘donder op’), tfoe (‘bah, ik spuug erop’), en zien (‘liefje’). 
Een geheimtaalwoord is ibanas/ ibash (‘politie’). Het is niet waar-
schijnlijk dat deze taal op korte termijn zal doordringen tot het 
Standaardnederlands. Voorlopig zijn zinnen als ‘taz man ik mis jou 
tfoe ewa maak even tijd voor mij’ alleen in chatboxen en op straat te 
vinden. (Nicoline van der Sijs: Woorden met een verleden in Elsevier, 
speciale editie 2016)

•  De meeste spullen zijn moslimproof, zoals slabbetjes met jonge, vaak 
gezichtsloze moslimmeisjes op, puzzels met Arabische tekens en 
T-shirts met opdrukken zoals ‘Ewa ja’, ‘Kifesh’ en ‘Sahbi’. Uitspraken 
die Arabische, maar ook autochtone jongeren gebruiken als straat-
taal. (Gazet van Antwerpen, 12/11/2018)

•  Lang hadden vooral het Surinaams en Papiaments grote invloed op de 
straattaal, maar de laatste jaren is die steeds meer doorspekt geraakt 
met Marokkaans-Arabisch. Een minicursus: met sahbi spreek je een 
vriend aan, saaf - van het Arabische sarf, wisselgeld - is geld en ewa 
kun je zo’n beetje overal tussen gooien. (De Volkskrant, 16/07/2020)

•  De jonge Soedanees vertelt hoe ze bij al hun pogingen zelfs een soort 
band ontwikkelden met de politie. ‘Vooral met de ¬Marokkaanse 
grenspolitie. Als we weer eens over het hek probeerden te klimmen 
en we opnieuw gepakt werden, lachten ze altijd en zeiden ze: “Sahbi 
(vriend, red.), probeer het morgenavond maar nog eens”’, glimlacht 
Dima. (De Standaard, 27/06/2022)
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59.

op een ouwe fiets moet  
je het leren

(1955) (sch.) vrijen leer je (als jong iemand)  het best bij 
een oudere, rijpere vrouw. In het Engelse slang wordt  
‘bicycle’ gebruikt voor een promiscue vrouw, één die met 
jan en alleman in bed duikt. Vgl. fiets* en dorpsfiets*. 
Een gelijkaardige uitdrukking:  ‘het is in een oude pot 
dat je de beste soep kookt.’

•  Zij trad er in films op en een nu nog bekend acteur had haar het wel-
levende Duitse hof gemaakt. Als de jongen voorbij reed met zijn ram-
melende fiets ploegend door het mulle zandpad, en ze in een goede 
stemming was, riep ze: ‘Welja, op een oude fiets moet je het leren,’ en 
dan nam ze haar lievelingskip op en liet die graantjes pikken van haar 
korrelige lippen. (Remco Campert: Alle dagen feest. 1955)

•  ‘Ach, op een oude fiets moet je het leren,’ vélozoveerde de juffrouw, 
terwijl ze Panda een knipoog gaf.  (Remco Campert: Het leven is 
vurrukkulluk. 1961)

•  Op een ouwe fiets moet je het leren, zei een jongen eens en hij kees-
de zijn tante, net als Mussert, als die tenminste ooit keesde. (J.W. 
Holsbergen: Soldaten en kinderen half geld. 1965)

•  ‘Op een ouwe fiets leer je het best!’ nam Carla de draad van het hoog-
staande en hooggestemde gesprek over. (Heere Heeresma: Geschoren 
schaamte. 1968)

•  ‘En natuurlijk is het geen toeval dat we allemaal een jonge vrouw 
nemen, een meisje.’

•  ‘Op een oude fiets moet je het leren, heb ik me wel eens laten vertel-
len’. (Adriaan van Leent: De bisschop van Den Haag. 1971)

•  Op een oude fiets moetje ‘t leren. (Inez van Eijk: Zo lust ik er nog wel 
een. 1980)

•  Het is op een oude velo dat ge ‘t leren moet. (H. Mullebrouck: Vlaamse 
volkstaal. 1984)
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•  Ze is me te oud. Op een oude fiets kun je het leren, maar nu wil ik een 
jong wijf. (Ton van Reen: Roomse meisjes. 1990)

•  Maakt me niks uit, mama, geef me maar liever een nieuwe fiets. Maar 
mag ik eerst je eh... borsten voelen, want op een ouwe fiets moet je 
het leren, zeggen de jongens in de straat. (De Groene Amsterdammer, 
16/12/1992)

•  Volgens Gerrie Douma bestaat in Nederland bij volwassenen een dub-
bele seksuele moraal die voor veel kinderen onbegrijpelijk is: “Alles 
kan en mag, maar niet met minderjarigen. Maar hoe weten misbruikte 
kinderen dat? Zij hebben seksuele heropvoeding nodig.” Al kunnen 
bepaalde volwassenen dat ook gebruiken, sneert Theo Knippenberg 
van Childright: “Bij de bespreking in de Tweede Kamer waren ook de 
NVSH en het COC betrokken. Eén dame durfde nog letterlijk te zeg-
gen: ‘Op een oude fiets moet je het leren’. Toen heb ik even heel hard 
‘godverdomme’ gezegd.”  (NRC Handelsblad, 11/02/2000)

•  Mannen die rond hun 50ste een zogenaamde midlifecrises beleven 
willen dan ook graag iets jongs om vooral maar te denken dat ze nog 
héél wat zijn!! Ook al hadden ze een vrouw van hun eigen leeftijd. 
Laat ze een ding onthouden: op een oude fiets moet je het leren en 
daar kun je je hele leven van profiteren. En in de meeste gevallen 
is het: van ruilen komt huilen. (lezersbrief Libelle, 01/12/2000, web- 
pagina)

•  Op een ouwe fiets moet je het leren. Als bruid en bruidegom veel 
in leeftijd verschillen. Drs. H. Mandos & M. Mandos-Van de Pol: De 
Brabantse spreekwoorden. 6e druk. 2003) 

•  En tegen haar vriendinnen die giechelig achterblijven op de bankjes 
naast de zandbak zegt ze: ‘Op een ouwe fiets moet je het leren, hè? En 
ik ben de fiets, bedoel ik natuurlijk,’ waarna een uitdagend lachsalvo 
klinkt. (HP/ De Tijd, 01/04/2005)

•  Ze maakten toespelingen met Piet te gaan wippen (nooit van zijn 
leven met die oude lijken) en Piet hoorde de uitdrukking: ‘Op een 
oude fiets moet je het leren.’ (Peter Langendam: Morgen gebeurt het. 
2007)

•  ‘Op een oude fiets moet je het leren!’ Hij sloeg zich op de knieën van 
het lachen. (P.F. Thomése: Het Bami-schandaal. 2012)

•  Bavo is dan maar ten dele Bavo, voor het grotere deel is hij de tuin-
mansknecht, zomaar een blond joch van een jaar of achttien, die het 
op een oude fiets moest leren en die dat even gretig als onbeholpen 
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doet – nee, erg oorspronkelijk is het allemaal niet, maar dat geeft niet 
zolang het werkt. (Willem Melchior: De tijd is op. 2014)

•  Over Martin. Als jij hem niet meer wilt, neem ik hem graag van je 
over. Op een oude fiets moet je het weer leren, zullen we maar zeg-
gen. (Marjoleine Tel: Campinggeluk. 2014)

•  ‘Op een oude fiets moet je het leren,’ had haar lievelingstante ooit 
gezegd. (Marion Bloem: Lust en liefde. 2014)
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60.

Agga

(2000) (straattaal) Den Haag. Zie ook andere bijnamen 
voor steden, zoals: Alli*; Damsko*; Geina*; Grontjie*; 
Haga*; Killburg*; Masterdam*; Nimma*.

•  (Ronald Snijders: Surinaams van de straat. 2000)
•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004) p. 92
•  Ook de namen van steden in Nederland (dat wil zeggen, die waar 

straattaal gesproken wordt), worden verbasterd. Zo vinden we bij- 
voorbeeld Damsko (Amsterdam, Roto/Roffa/Rocca (Rotterdam), Agga 
(Den Haag) en Ally (Almere). (Neerlandica extra Muros. Jaargang 
2005)

•  Ook vele andere steden hebben hedendaagse aanduidingen: Den 
Haag is Agga, Utrecht Outka, Rotterdam heet onder meer Rota en 
Rocca. (het Parool, 29/04/2006)

•  Uit deze en andere overzichten en informatiebronnen weten we dat 
het Suri-naams nog steeds de lexicale hofleverancier is voor straat-
taal. Dit blijkt bij-voorbeeld uit de vele ‘versurinaamste’ plaatsna-
men: Agga voor ‘Den Haag’ en Alli voor ‘Almere’. Zoetermeer wordt 
trouwens wel aangeduid als Soetka of Sweetlake, terwijl Grontjie staat 
voor ‘Groningen’, Damsko en Masterdam voor ‘Amsterdam’, en Tikoe 
of Killburg voor Tilburg’. (www.nemokennislink.nl, 13/05/2007)

•  Maar Damsko en Porfoto zijn dus lang niet de enige bijnamen die 
de straattaal heeft voor Nederlandse aardrijkskundige begrippen. Het 
Straattaalwoordenboek op internet vermeldt, tussen ‘gewone’ woor-
den als doekoe (‘geld’), kill (‘vent, gozer’) en zine (‘mooie vrouw’), 
tientallen namen voor steden, dorpen, wijken, straten en gebouw-
en. Zo is Agga (ook wel Die Haga genoemd) Den Haag, en Chillburg 
Tilburg (met een woordspeling: chillen is ‘je ontspannen, relaxen’). 
(Onze Taal. Jaargang 81. 2012)

•  Ook namen van steden worden ‘verstraat’: bekend zijn Damsko 
(Amsterdam), Roffa (Rotterdam), Agga (Den Haag) en Utka (Utrecht). 
En in het online straat-woordenboek straatwoordenboek.nl (met 
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nog veel meer straattaalwoorden) noemen enthousiastelingen Alli 
(Almere), H-town (Hoofddorp) en Killburg (Tilburg). (Vivien Waszink: 
Woord! De taal van nederhop. 2013)
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61.

in beton gegoten

(1974) (pol.) (ontkennend gebruikt) gezegd van iets dat 
nog niet vastligt, dat onbesloten is.  

•  Salt-voorstellen VS niet in beton gegoten. (Nederlands dagblad, 
06/06/1978)

•  Volgens bestuurder C. van de Berg van de Vervoersbonden FNV 
heeft de NS-directie gezegd dat de besparing van 6,7 miljoen gulden 
„een niet in beton gegoten uitgangspunt is.” (Nieuwsblad van het 
Noorden, 30/01/1980)

•  Op 12 juli 1989 werd de Waddenclub door boze Amelanders symbo- 
lisch van het eiland verbannen doordat ze de Wadden-promotiekar 
op de boot naar Holwerd zetten. Jan Abrahamse: „Niet in beton 
gegoten”. (Leeuwarder courant, 27/01/1990)

•  De NS voorzien dit jaar opnieuw een lichte daling van het aantal 
reizigers door het ‘falende verkeersbeleid’ van de overheid. De aan-
vankelijk geprognotiseerde 21 miljard rezigerskilometers in 2010 zal 
met minstens drie miljard naar beneden moeten worden gesteld. De 
Roil 21-plannen zijn nu eenmaal niet in beton gegoten, zo verklaarde 
Den Besten. (Het Parool, 20/05/1994)

•  (Siemon Reker: Dat gezegd hebbend. Taal in politiek Den Haag na 
1950. 2019)
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62.

een beschuitje met iemand 
willen eten

(1994) (sch. of euf.) met iemand eens een dag of een 
nacht willen doorbrengen; meer specifiek: seks willen 
hebben. Ook: met iemand een beschuitje delen. 

•  Job Cohen, kortom, daar zou je eigenlijk best weleens een beschuitje 
mee willen eten. (het Parool, 01/10/1994)

•  Ze mist de in homokringen heel gewone darkroom en vraagt zich 
verwonderd af of hetero’s dan werkelijk met elke verovering een be- 
schuitje willen eten? (Algemeen Dagblad, 07/07/1995)

•  In de film wordt hij door Thelma gebruikt voor een nachtje vrijen, 
vervolgens gaat hij er als een stiekum wijf met haar geld vandoor. Dat 
beeld sprak enorm aan, en dat zie je wat later, in iets bravere vorm, 
terug in de reclame. Een groep meisjes zit een jongen te bestuderen, 
vervolgens concluderen ze dat ze met hem wel ‘een beschuitje wil-
len eten’. Ook daar wordt de man als lustobject benaderd. (Trouw, 
08/11/1995)

•  In Engeland speelt een Zweed, hoe heet hij ook alweer, o ja, Ljungberg 
van die Calvin Klein-ondergoedreclame. Nou, die heeft geen ha-
zenlip en bochel. Daar zou ik wel een beschuitje mee kunnen eten.’ 
(Algemeen Dagblad, 19/06/2006)

•  Ik mengde me onder het publiek en liep langs de ramen, die vrij- 
wel allemaal bezet waren. Verrek, daar had je de Bananenbar, in-
geklemd tussen een gokhal en een paar peeskamertjes. Voor de deur 
stonden twee portiers met wie ik niet graag een beschuitje zou willen 
eten, maar ik vermande me en stapte over de drempel. (het Parool, 
12/01/2007)

•  Die kerel eet het liefst beschuit met meisjes, begrijp je? (Sjanti 
Mahabier: De Keizer van Rotterdam. 2009)

•  Terwijl ik geïnteresseerd naar haar zat te luisteren, schoten tegelijk-
ertijd allerhande banaliteiten door mijn hoofd. Ik geloof dat ik het er 
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best op zou kunnen en met haar wil ik wel eens een beschuitje eten, 
zo liet ik mijn gedachten de vrije loop. (Theo van Rijn: De vrouwen-
fluisteraar en 48 andere waargekleurde verhalen. 2014)

•  Dingen roepen als ‘Dat zei mijn vrouw vannacht ook al’ of ‘Daar wil ik 
wel een beschuitje mee eten’. Veel vrouwen vinden dat irritant. (Jaap 
Bartelds: Het ABC van de Nederlandse gezelligheid. 2015)

•  ‘Zeg nou eens eerlijk, schat! Heb je tijdens ons huwelijk nooit over 
een andere vrouw gedacht: met haar zou ik weleens een beschuitje 
willen eten?’ (Yvanka van der Zwaan & Mieke Kosters: Wine-up. Het 
fantastische rotleven van Caro, Anna & Esmee. 2016) 

•  Op de foto’s ziet hij eruit als een gozer met wie ik gerust een beschu-
itje wil eten, maar denkend aan de wijze woorden van mijn vriend 
plaats ik bij mijn bestelling het dringende verzoek om recent beeld-
materiaal. (Heleen van Royen: Sexdagboek. 2018)

•  “Ton Druppers en ik maken meer werk waar ik trots op ben, zoals 
een collectieve campagne voor beschuit. “Daar zou ik weleens een 
beschuitje mee willen eten”, je hoort het thema vandaag nog. Om 
beschuit jonger en spannender te maken, maken we onder andere 
een filmpje met twee meisjes op een terras, die een knappe jongen 
observeren. “Daar zou ik weleens een beschuitje mee willen eten” – 
het wordt uitgesproken door Froukje de Both, toen nog geen BN”er 
maar een onbekend fotomodel. (Jaap Toorenaar: Hoe verzinnen ze 
het? 2019)
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63.

sleutelclub

(1934) (euf.) besloten vriendenclub waarbij tijdens een 
georganiseerde avond de heren hun sleutel in een hoed 
deponeren. Op het einde van de avond nemen de aan-
wezige dames een sleutel uit de hoed en gaan met de 
eigenaar van de sleutel mee naar diens kamer.

•  Er gaan rare praatjes van hem. Hij en zijn vrouw moeten lid zijn van 
zo’n sleutelclub. Weet Brons niet wat een sleutelclub is? Dan gooien 
de mannen hun huissleutel in een zak en als de dronkenmanspartij is 
afgelopen, grijpt ieder een sleutel. De vrouw die bij die sleutel hoort 
brengt hij naar huis. (Rein Brouwer: Maar de zon overwon. 1943)

•  Dat een bekende gedachte grappig uitgewerkt kan worden bewees 
Alexander Pola met zijn „Sleutelclub”: een pikante persiflage over de 
volgens psychologen op sommige punten overeenstemmende rela- 
ties „man-vrouw” en „man-auto”. (Het Parool, 16/10/1963)

•  Het woord verklaart zichzelf evenmin als sleutelkind. sleutelgeld 
of sleutelclub dat doen en sommigen uwer zouden van sleutelslaap 
zelfs allerlei overspannen voorstellingen kunnen krijgen. (Onze Taal. 
1970)

•  Met veel gesis, getoet van stoomfluiten en door een waaier van wa-
ter uit een bluskanon ging de stokoude scheepswerf t Kromhout In 
Amsterdam woensdag haar tweede jeugd in. Nu als een reparatiecent-
runi van schepen en machines uit de stoomtijd, tevens een „sleute-
lclub” voor liefhebbers en ook een museum. (de Tijd, 18/10/1973)

•  Volgens een Belgisch zondagsblad ging het hierbij om sexspelletjes 
op hoog niveau in een sleutelclub te Eeklo bij Gent. (de Telegraaf, 
10/12/1977)

•  Een man moet ook met zijn vrouw kunnen praten, anders staat de 
weg open voor andere bekoringen, voor ontuchtige uitwassen zoals 
bijvoorbeeld de zogenaamde sleutelclubs... Goede katholieken ver-
vallen niet tot zoiets liederlijks. (Mensje van Keulen: Engelbert. 1987)

•  Of men is lid van een sleutelclub waarbij men de sleutels bij toeval 
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verdeelt en zo bepaalt wie met wie seks zal hebben. (Maureen Luyens, 
Alfons Vansteenwege: Ondanks de liefde / druk 1: hoe overleef je een 
liefdesaffaire. 2003)

•  De fesse- theorie vervalt hierdoor min of meer.’ ‘Toch geen sleutel- 
club?’ ‘Nee, het typische weekend-amusement van onze elite, die 
zoveel cultuur en innerlijke spankracht bezit, dat ze zich met al 
haar geld en vrije tijd steendood verveelt. (Jef Geeraerts: De zaak 
Alzheimer. 2009)
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Afb. 5 - waarom zijn de bananen krom
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64.

waarom zijn  
de bananen krom

(1930+) (sch.) als antwoord op een domme vraag. Het 
antwoord ligt meestal voor de hand. De Haagse smart-
lappenkoning Willy Derby had op 24 april 1931 in  
Berlijn al een lied met deze titel op plaat gezet (voor 
het label Parlophone). Oorspronkelijk ging het om een 
Duits nonsensliedje (“Warum ist die Banane krumm?”) 
van een zekere Schwarz (vermoedelijk de Duitse com-
ponist en arrangeur Friedrich Schwarz, 1894-1933). 
Revue- en operette-producent Meyer Hamel (1895-
1965) tekende voor de nederlandse versie. De Belgische 
zanger Tony Corsari kwam in 1961 (veel later dus) dan 
weer met een andere versie: “Waarom zijn de bananen 
krom?” En in 1972 kwam André van Duin met “Het ba-
nanenlied”. Dat ging aldus: “Waarom, waarom? Waar-
om zijn de bananen krom? W’rom zijn de b’na, zijn de 
b’na, zijn de b’na, zijn de b’na. Zijn de b’nanen krom? 
Als je ze rechtop zet, dan vallen ze om.”

Dat lied was eigenlijk een vertaling van de ‘Banana 
Boat Song’ van Harry Belafonte uit 1956. In het Engels 
bestaat er geen gelijkaardige uitdrukking. Niettemin is 
de hele bananenrage begonnen met een absurde maar 
vrolijke (Engelse) contradictie, in 1923 populair ge-
maakt als titel van een song van Frank Silver en Irving 
Cohn: “Yes! We Have No Banana’s.’’ Eddy Cantor  
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zong het destijds in de New Yorkse revue ‘Make it 
snappy.’ Het werd een wereldhit. Er kwamen zelfs een 
paar vervolgen: “I’ve got The Yes We Have No Bananas 
Blues” en “I’ve never seen a straight banana.” 

In Duitsland vertaalde een zekere Fritz Loehnert het 
oorspronkelijke succeslied in 1923 als “Ausgerechnet 
Bananen”. Louis Davids liet in hetzelfde jaar zijn ver-
sie drukken: “Tja...ik heb geen bananen” maar liet de 
plaat opnemen door Lou Bandy die er een grote hit mee 
scoorde. In 1925 kwam hij met een vervolg: “Eet geen 
bananen met de schil”. In 1939 werd de Engelse catch-
phrase nieuw leven ingeblazen dankzij de release van 
de film ‘Angels have wings’ van Howard Hanks. Eén van 
de personnages laat zich ontvallen: ‘Yes, we have no 
bananas.’

Tijdens de daaropvolgende oorlogsjaren werd de zegs- 
wijze ook in Groot-Brittanië erg populair. Een echte 
Engels equivalent voor ‘waarom zijn de bananen krom?’ 
bestaat er niet. Engelssprekenden kennen wel gelijkaar-
dige absurde antwoorden op een domme vraag. Toen 
een Pool voor het eerst de paustroon besteeg, kon men 
in Amerikaanse gezinnen de leuke variant opvangen:  
‘Is the pope Polish (Italian, Catholic)?’ Andere gelij-
kaardige schertsende (Amerikaanse) uitdrukkingen zijn: 
‘Does a bear shit in the woods?; does a wooden horse 
have a hickory dick?; does Howdy Doody have wooden 
balls?’ Maar waarom zijn die bananen nu echt krom? 
Het wetenschappelijk antwoord: De vruchten groeien in 
eerste instantie gewoon naar beneden maar dan zoeken 
ze het licht en groeien naar de zon. Vandaar dus. Zie 
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ook: Ja, met een kurk in je gat kun je ook naar Breskens. 

•  Zij begon toen te zingen, lang en aanhoudend – of was het tergend, 
was het spottend? – dat straatliedje waarin gevraagd wordt waarom 
bananen krom zijn. Waarom, waarom, zijn de bananen krom? (Louis 
Paul Boon: Niets gaat ten onder. 1956)

•  Waarom zijn de bananen krom? Omdat ik christen ben en dus 
broekschijter en dus lafaard en dus blij met een beter betaald baan- 
tje en dus blij om in Kongo een kans te krijgen. (Paul Brondeel: Ik, 
blanke kaffer. 1970)

•  Waarom zijn godverdomme de bananen altijd krom? Ja waarom kind-
je? (Kees Simhoffer: Een geile gifkikker. 1973)

•  Belachelijke vraag natuurlijk, maar ik wilde vragen waarom de ba-
nanen krom waren... (J.J. Voskuil: Bij nader inzien. 1963. 4de druk 
1991)

•  ‘Waarom dan?’Ja, waarom, waarom? Waarom zijn de bananen krom?! 
Omdat ik het zeg, daarom. (Annemarie Oster: Een moeder van niks. 
1980)

•  “Ik wil niet met u praten meneer.” “Waarom niet?” “Waarom zijn de 
bananen krom.” (De Groene Amsterdammer,15/06/2002)

•  (Freddy Michiels: Het Groot Sinjorenboek. Deel II: typisch Antwerpse 
uitdrukkingen en gezegden. 2008) p. 177

•  Ja, waarom zijn de bananen krom? Gewoon. Dat deed hij. (Marcel van 
Roosmalen: Het is nooit leuk als je tegen een boom rijdt. 2011)

•  Waarom zijn de bananen krom? Als ze recht zijn, lijken ze dom. (Fikry 
El Azzouzi: Drarrie in de nacht. 2014)

•  Waarom moeten wij ons onderwerpen aan ons lot verwanten te zijn 
van díe en díe - en niet van deze of gene die veel leuker, onderhou-
dender, slimmer of aanminniger is? Waarom de familie niet vervan-
gen door een vriendengroep, desnoods op Facebook? En alle ergernis 
en weerzinnig plichtsgevoel te zien verdampen, als afstamming zou 
kunnen plaatsmaken voor eigen vrije keuze? Tja, waarom zijn de ba-
nanen krom? - en as (‘als’) is verbrande turf, zei mijn Amsterdamse 
grootmoeder, die ik hier niet voor niets als oma citeer; ik heb wel iets 
van haar aardse volksnuchterheid geërfd. (Trouw, 23/12/2015)

•  ‘Maar waarom niet?’ jengelde het meisje. ‘Ja, waarom? Waarom zijn 
de bananen krom?’ zei de moeder. Waarop het kind, volkomen te- 
recht, antwoordde: ‘Bananen zíjn niet krom. Die hóren gewoon zo.’ 
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(Sylvia Witteman: We zijn hier niet in China. 2018)
•  ‘Verbóden? Waarom?’ ‘Waarom zijn de banaan’n krom,’ viel het van 

de Twentse tong die hij wilde uitrukken. (Peter Buwalda: Otmars zo-
nen. 2019)

•  Hebt u zich ooit afgevraagd waarom de grens met Nederland in de 
Noorderkempen drie bulten vertoont? Allicht niet. U hebt wel andere 
besognes aan het hoofd dan vragen in de trant van ‘Waarom zijn de 
bananen krom?’ (Gazet van Antwerpen, 28/05/2022)
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65.

zijn snor drukken

(1945) (oorspr. sold., thans inf.) ervandoor gaan; zich 
uit de voeten maken. Syn. zijn porum drukken*, zijn 
snavel drukken*. Eigenlijk: een (opvallend) deel van het 
gezicht doen verdwijnen. “Ik pak mijn pet en druk mijn 
snor.”  was een populaire uitroep van de Nederlandse 
sportjournalist Barend Barendse. Vgl. uitdrukkingen 
zoals ‘dat zit snor’ en ‘laat ie snor zijn’ die in dezelfde 
periode (jaren veertig van de twintigste eeuw) opgang 
maakten.

•  Een hospik, die schijnbaar al zijn litteraire kwaliteiten en ervaring 
had gemobiliseerd, had zelfs Dante’s geestesproducten niet gespaard, 
want bovenaan, als overkoepeling voor het geheel, prijkten de woor-
den: Hij, die hier binnen treedt, kan maar het beste zijn snor drukken 
en eventueele hoop laten varen. (Strijdend Nederland, 07/04/1945)

•  Eén ding staat vast: als ik me nog langer ermee bemoei, loop ik hope-
loos vast. Ik moet mijn snor drukken. (Willy van der Heide: Wilde 
sport om een nummerbord. 1957)

•  Maar dat konden ze ook wel laten, want die had z’n snor goed ge- 
drukt, hoor. (Simon Carmiggelt: Morgen zien we wel weer. 1967)

•  Met een beetje mazzel kan ik me snor nog altijd drukken. (Arie B. 
Hiddema: Kif Kif, 1973)

•  Toen het zo uitkwam, stapte ik een zijweg in en drukte m’n snor. (Ben 
Borgart: De slakken van Canêt d’Olt, 1973)

•  ... bij het tweede liedje van Jules de Corte moet ik toch echt mijn snor 
drukken. (Bert Hiddema: Zwart geld, 1983)

•  Ik drukte gelijk mijn snor en monsterde op een schip naar Zuid-
Amerika. (Haring Arie: De Sarkast, 1989)

•  Hij was te zwaar, drukte zijn snor in zware bergetappes. (Mart Smeets: 
Kopmannen en waterdragers, 1992)

•  Zelfs nu die schitterende Zwanet van ’m in moeilijkheden is geraakt, 
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drukt hij z’n snor. (A.F.Th. van der Heijden: Onder het plaveisel het 
moeras. 1996)

•  Barendse deed een aantal keren vanaf de monitor in Bussum verslag 
van de Tour. Eén maal - de NOS weet niet meer wanneer - mocht hij 
zelf mee toeren. De radio- en tv-reporter kreeg in de jaren zeventig 
grote bekendheid door de rechtstreekse radioshow Bij Barend: ,,Ik 
pak m’n pet en ik druk m’n snor.’’ Barendse was in de jaren vijftig 
speaker. (NRC Handelsblad, 14/07/1998)

•  Die vrouw op de vierde rij drukt haar snor, vond er zeker niks aan. 
(HP/ De Tijd, 05/03/1999)

•  Een militair kan eveneens zijn snor drukken onder de noemer French 
leave. Tevens genoemd Frenchfurlough, rechtstreeks afgeleid van het 
Nederlandse Verlof’. (Ton Spruijt: Total Dutch. 1999)

•  Welja, druk jij je snor maar weer! (Mensje van Keulen: De gelukkige. 
2001)

•  Vrouwtje Notelenbes heeft haar snor gedrukt, maar het monster van 
Jorrestein hoor ik nog wel eens een mening ten beste geven, waaruit 
niet blijkt dat ze iets geleerd heeft van haar traumatische bijdrage 
aan paars. (Robert Long column, mei 2003)

•  Er staat daar iemand heel hard naar je te zoeken... En zo te zien is ze 
niet erg blij dat je je snor drukt... (Henk Rijks: De kostwinner. 2010)

•  Van Wijngaarden en Govers drukken hun snor en Frits kan het tempo 
niet meer aan. (Liza van Sambeek: Bloed, zaad en tranen. 2011)

•  Zij is degene die me aan mijn haren uit bed sleurde als ik mijn snor 
wilde drukken. (Lisette Jonkman: Helemaal het einde. 2017)
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66.

koekwaus, koekwous

1) (1984) (oorspr. Tilburg, scheldw.) rare snuiter; suf-
ferd; malloot; halve gare; mafkees*. Nog gangbaar in 
bepaalde dialecten zoals dat van Den Bosch, Helmond  
en Venlo. Ook (maar minder frequent) als bijvoeglijk  
naamwoord: ‘Zijn jullie allemaal koekwaus of zo?’  
Wellicht gaat het om een versterking van wous* of 
waus*.  Voor het eerst vermeld in een boekje over het 
Tilburgs dialect (van Wil Sterenborg). Het scheldwoord 
werd ook opgenomen in het “Bosch woordenboek’ 
(2009) van Reelick Lex. Koekwaus is ook de naam van 
een Bossche lekkernij (een krokant koekje met een gat 
erin). Koekwaus heeft ook de Urban Dictionary (op 
internet) gehaald, met volgende omschrijving: “ A Dutch 
swearing word for someone who is too cheeky and can’t 
shut the fuck up.”

•  (Els Klaassen, Jan Smits, Henk van Rijen, Frans van Iersel, Wil 
Sterenborg:  Tilburgs Dialect, Tilburg, 1985)

•   (Henk van Rijen: Men Tilborgs Woordeboek, Tilburg, 1993)
•  … de ‘koekwous’, een Brabantse uitdrukking voor een halve gare? (de 

Vlissinger, 17/11/1993)
•  Toch wisten een paar echte Bosschenaren niet wat een koekwaus 

was (mafkees), en ook bij andere uitdrukkingen keek men soms even 
vreemd op. (Brabants Dagblad, 09/04/1997)

•  (Joep Kruijsen & Nicoline van der Sijs: Honderd jaar stadstaal. 1999) 
p. 218

•  Met zijn slappe klets kreeg hij het publiek plat. Hij nam het mee naar 
een klasse-avond van weleer. Naar de kusspellekes met Sientje, ‘die 
koekwaus. (Brabants Dagblad, 12/02/2000)
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•  Koekwous, zn. Idioot, iemand die goed van de wijs is; ook: koek-
mulder. (Paul Spapens, Gerard Steijns, Wil Sterenborg & Frans 
Verbunt: Goedgetold. Diksjenèèr van de Tilbörgse taol. 2004)

•  Koekswous prijkt er in de woordenkalender die de lezer van deze krant 
moet verleiden tot het maken van de keuze van Brabants allermooiste 
woord. Ik weet niet in welk deel van deze provincie koekswous wordt 
gebruikt, maar in Den Bosch op deze manier zeker niet. Zelf han-
teer ik gemiddeld zeven keer per week het koekwaus. Op zijn Bosch 
geschreven zonder s en zonder o, maar met een a. Hoorbaar is het 
verschil nauwelijks. De doorsnee Brabander zal in ieder geval begrij- 
pen welke kwalificatie ik in de mond neem, want ook ik blijf het met 
een koekwaus over een gek hebben. De drie juryleden die uiteindelijk 
een keuze moeten maken uit de inzendingen van de lezers geven het 
zelf al aan. Er bestaan verschillen in de schrijfwijze en uitdrukkin-
gen van woorden tussen de ene en de andere uithoek in de provincie. 
Veel verschillen zelfs, maar het Brabants dialect bestaat. (Brabants 
Dagblad, 14/05/2005)

•  Wethouder Eigeman, verkleed als ’burgerking’ Paul van der Krabben, 
kwam er zelf ook niet ongeschonden uit. Zijn gedraai rondom het 
parkeerplan voor de binnenstad -als lijsttrekker zegt hij nee, als wet- 
houder ja- kwam hem bij kletser Wilma van Dartel (VVD) op de kwali- 
ficatie koekwaus te staan. Kletser Wil Vugs (SP) dacht dat Eigeman, 
heel christelijk, ’in tongen sprak’. (Brabants Dagblad, 10/02/2006)

•  (Lex Reelick, Cor Swanenberg, drs. Erwin Verzandvoort & Michel 
Wouters: Bosch woordenboek. 2009)

•  We zingen over koekiewaus, dat betekent dat je helemaal gek wordt. 
(Nieuwe Revu, 23/11/2011)

•  Koekwouws: Wilbert van Meijl 1-7-2009: een niet goed bij zijn 
hoofd zijnde persoon. In Tilburg en Den Bosch. VVerwerk ook de 
Bossche Lekkernij met dezelfde naam en het verhaal van de bakker. 
Verkrijgbaar bij VVV Den Bosch. Koek(s)wauws: scheldwoord voor 
mannen, [geen betekenis gegeven] HW 97.  Koekwaaws: Dwaas, 
dromer. MTW 101. Koekwous, Koekswouws: Rare snuiter. BMW 101. 
Koekwous: Idioot, iemand die goed van de wijs is. Wè zèède tòch ver-
kikkerd op dè mèdje, ge lopt rond as enen koekwous: wat ben je toch 
verliefd op dat meisje, je gedraagt je als een idioot. G 206. Koekwaus: 
Dwaas. TD 43. Koekwous: een volslagen zot. OT 64. Koekwaus:  
1 Gek, dwaas 2 Koek. 1 Gebènt ‘nne koekwaus. Je bent gek 2 Een flink 
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uitgevallen, ambachtelijk gebakken krokant “kuukste” met een gat 
erin; bedoeld voor bij een kop koffie of thee. In 2008 door Daniel van 
Schijndel van de Broodspecialist in de Hinthamerstraat opnieuw 
geintroduceerd. In 1883 produceerde een goedgemutste koeken-
bakker bij toeval de eerste koekwaus. Omdat hij wat te gul was met 
kruiden en specerijen, kreeg het tweede deegmengsel van die dag 
een andere samenstelling. Daar hij van zichzelf niks mocht weggoo-
ien, bakte hij er toch koekjes van. Met zijn duim duwde hij een gat 
erin om ze zo van echt te onderscheiden. Toen ze klaar waren, at hij 
ook van de misbaksels. En wat bleek? Nog nooit had hij zoiets heer- 
lijks geproefd. Hij haalde zijn vrouw erbij en haar conclusie was: “Dè 
ge zo’n lekker kuukske nie eerder bedocht het, koekwaus dè ge d’r 
bent!” Zo werd, aldus de overlevering, de Bossche Koekwaus gebo- 
ren. HBW 111. Koekwaus: Gek. Den Bosch en de Meierij, Helmond en 
Peelland, Tilburg en Midden-Brabant. JSH 79. Koekwaus: Raar per-
soon. Lydia de Haas, Vinkel, Heeswijk. OOG 415.- (Casper van de Ven: 
De Brabantse spot- en scheldnamen. 2013)

•  Kees ontstak in grote woede en schreeuwde: ‘Welke mafklapper, wel-
ke koekwous, heb die leuning gesloop?!! (Rob van Donselaar: Studio 
Zeezicht. 2018) 

2) (1980+) (vnl. Tilburg) gek; raar; van lotje getikt.

•  Het is opmerkelijk dat de spotwoorden die betrekking hebben op het 
verstandelijk vermogen bijna altijd onverklaarbaar zijn. Dat geldt ook 
voor ‘wous’, ‘koekwous’ en ‘daaps’. (Ed Schilders: Appetjoek! Spotten 
en schelden in Tilburg, Goirle en ommelanden. 2016)

•  Ik heb mijn productie Zonder verdo ving genoemd. Ik rook en drink 
niet, gebruik geen drugs; ik ben er rauw doorheen gegaan. Kan ook 
niet an ders, want als ik iets gebruik raak ik meteen weer koekwaus. 
(Provinciale Zeeuwse courant, 28/10/2017)

•  Wa staan jullie nou weer koekwous te kaiken? (Rob van Donselaar: 
Studio Zeezicht. 2018)
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67.

hoe dichter bij Dordt, 
hoe rotter het wordt

(19e eeuw) (Rotterdam, sch.) hoe dichter bij Dordrecht,  
hoe grauwer de omgeving. Voluit: “Tiel is niet viel, 
Bommel is rommel en hoe dichter bij Dordt, hoe rot-
ter het wordt.” Hollandse zeelui kennen dit rijmpje. 
Dordtenaren zijn niet trots op dit gezegde, dat uit de 
scheepvaartswereld komt. Dordrecht was vroeger een 
rijke havenstad. In de 14e eeuw had de stad een mono- 
polie op de handel (uitladen, opslaan en verhandelen  
van goederen). De uitdrukking slaat wellicht op de 
bodemgesteldheid in het rivierengebied (de waterwegen 
waren aan het verzanden en daardoor minder bevaar- 
baar). Later werd het gezegde op meer dingen van toe-
passing (bijv. geweld in de stad). Er bestaat nog een an-
dere theorie. Landbouwers moesten vroeger vaak lang 
op reis (meestal te voet) met hun producten naar de 
Dordtse markt. Deze zuivelproducten gingen vaak (van-
wege de lange tijdsduur) sneller bederven. Wat ook kan 
meespelen is de halsstarrigheid waarvoor Dordt gekend 
was. De stad hield altijd aan zijn stapelrecht en kwam 
destijds in conflict met concurrerende steden (Nijmegen, 
Rotterdam, Keulen, Antwerpen) die hun eigen handel-
simperium wilden opzetten. Het gezegde wordt vooral 
in Rotterdam graag gebruikt. In de 19e eeuw vinden we 
(eerdere?) varianten terug, waarbij gezinspeeld wordt 
op het geloof.
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•  Er waren maar zes personen uit Dordt tegenwoordig en uit omliggen-
de gemeenten gaven veertien personen door hunne aanwezigheid 
blijk van belangstelling in deze zaak. Er is een oude spreuk, merkt 
de Arnh. Cl. hierbij op, die zegt: hoe dichter bij Rome, hoe slechter 
katholiek. Het blad wil de waarheid van die spreuk niet onderzoeken 
, maar zeker schijnt het, dat, hoe dichter bij Dordt, zooveel geringer 
het aantal aanhangers der Dordtsche leer is. (Zutphensche courant, 
30/06/1880)

•  Zoo met de kunst, zoo met het geloof. Een spreekwoord zegt: Hoe 
dichter bij Rome, hoe slechter Katholieken. Op Hooft was van toe-
passing: hoe dichter bij Dordt, hoe slechter Protestanten. (Elseviers 
Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9. 1899)

•  Er bestaat in de Alblasserwaard een kernachtig gezegde: „Hoe dichter 
bij Dordt, hoe rotter het wordt!” De auteur ervan is natuurlijk onbe- 
kend. Dat deze er de waarheid geweld mee heeft aangedaan, staat 
vast. Alleen historie en natuurschoon al van deze streek rond de 
Betuwe-lijn NS en voor dit verhaal hebben het deel daarvan tussen 
Dordrecht Geldermalsen op het oog zijn beide even rijk en stellig 
meer waard dan zulk een zure opmerking. (Nieuw spoor; maandblad 
voor het personeel der N.V. Nederlandsche Spoorwegen, 1957/05)

•  Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. (Neerlands volksleven. 
Volume 16. 1966)

•  Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt”, zeggen ze altijd. Het 
is tegenwoordig verschrikkelijk met die misdadigheid hier. D’r wordt 
hier ieder weekend wel iemand in elkaar geslagen. (De Telegraaf, 
13/02/1971)

•  Roosendaal voorbij, op weg naar Dordrecht. Hoe dichter bij Dordt, 
hoe rotter het wordt, had Piryns gewaarschuwd. Hij krijgt gelijk. 
(Knack, 22/06/2011)

•  Dord– hoe dichter bij Dord, hoe rotter het wordt – Typisch Rotterdams 
gezegde dat vaak wordt gebezigd maar niettemin geen afkeuring 
voor de plaats Dordrecht inhoudt -  leuk om te zeggen, maar zonder 
serieuze bijbedoelingen. Andersoortige verklaringen hebben geen 
geldigheid meer. (http://www.havenvakschool.com) 

•  (Marinus A. Van Den Broek: Boeren, burgers en buitenlui spreek-
woordelijk geportretteerd. 2013)

•  Daar is-ie weer: de tot in de wijde omtrek beroemde uitspraak: ‘Hoe 
dichter bij Dordt, hoe rotter ‘t wordt.’ Alleen gaf Martin Sommer 
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er afgelopen zaterdag in O&D een literair tintje aan, door boven 
zijn artikel ‘Het verdriet van Dordrecht’ te koppen. (De Volkskrant, 
21/09/2013)

•  Dankzij een meisje was Ted in Groningen beland, maar hij zou maar 
wat graag, zo vergat hij geen enkele les te vermelden, weer terug- 
keren naar zijn geliefde Dordt. ‘Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het 
wordt,’ zong hij dan met luide stem. (Meindert Talma: Kelderkoorts. 
2014)

•  (Sibrand de Grauw en Gerard Gast: ABC Dordt. Dordtse woorden en 
uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes. 
2014)

•  Dan zegt de Rotjeknorder: “Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het 
wordt.” En dan zeg ik steevast: “Daar hebben mijn kameraden en ik 
hard voor gewerkt, ouwe.” (Erik de Groot: Ik heb je wat te vertellen. 
2015)

•  Er dobberen wat futen rond; waterbussen en vrachtschepen passe- 
ren. In Dordrechts gouden tijden deden die wél de stad aan. Bij het 
Groothoofd met zijn gelijknamige stadspoort - waar op 27 april het 
koningspaar arriveert - werd massaal aangemeerd. Geheel vrijwillig 
was dat niet. Door het zogeheten stapelrecht waren schepen ver-
plicht hun goederen in Dordrecht op te slaan en te verhandelen. 
Populair maakte de stad zich er niet mee. De uitdrukking ‘Hoe dichter 
bij Dordt, hoe rotter het wordt’ wordt er wel mee in verband gebracht. 
Een meer aannemelijke verklaring luidt dat schepen er vaak vastlie- 
pen op de zandbanken. (Trouw, 11/04/2015)

•  Dan zegt de Rotjeknorder: “Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het 
wordt.” (Erik de Groot: Ik heb je wat te vertellen. 2015)

•  Toen ik de opmerking ‘hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt’ 
voor het eerst hoorde, scheet ik mijn wiegje helemaal onder van het 
lachen. (Matthijs van Nieuwkerk, Hugo Borst, Henk Spaan: De grote 
Hard gras zomerbundel. 2016)
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68.

daggoe

(2005) (< Eng. dog) (staattaal) hond; iemand die zich 
als een hond gedraagt.

•  Weet jij wat woorden als jonko, daggoe of tatta betekenen? Het 
eerste betekent joint, daggoe is hond en tatta is de straattaalterm 
voor Hollander. Nog nooit van gehoord? Je bent niet de enige. 
Noomen: “Het is in de quiz heel grappig om te zien hoe onze bleek-
neuzige BN’ers proberen straattaal te vertalen. (www.rtlnieuws.nl, 
01/11/2018)

•  De letterlijke vertaling van dagga is slapen. Dit woord wordt ove- 
rigens regelmatig in verwarring gebracht met daggoe. Dit betekent 
hond. (https://waaghet.fhj.nl, 26/05/2019)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  Zonder Google weet ik niet wat ‘daggoes’ (honden), ‘libie’ (leven) of 

‘doezoe’ (duizend euro) betekenen. (Knack Focus, 24/11/2021)
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69.

goon

(2013) (< Eng.) (straattaal) lid van een criminele bende; 
gewelddadige gangster; oorspr. een bendelid dat zich 
tracht omhoog te werken in de hiërarchie. In het Ame- 
rikaans-Engelse slang is het woord al sedert 1947 in  
gebruik. Het is afgeleid van de stripfiguur Alice the 
Goon uit het komische Thimble Theatre (1919) van EC 
Segar (1894-1938).

•  De respondent die zich als ‘broertje’ voordoet tweet dat hij de klas is 
uitgestuurd en zijn ‘grote broer’ spreekt hem berispend toe, zoals het 
een goede broer betaamt. Ook een van mijn andere hoofdresponden- 
ten houdt er een ‘broertje’ op na, welke hij zijn ‘lil shotter’ of ‘kleine 
goon’ noemt (bijlage 3). (J.B.A. van den Broek: Van de straattaal naar 
Facebook. Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door 
jongeren binnen de straatcultuur. 2013)

•  Een van die fucking goons van Bricks, man. Ze kregen hier ruzie met 
die Cartel Gang-squad. Trekt die gek opeens uit het niets zijn nakku. 
(Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
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70.

fris en fruitig

(1995) (cliché) (oorspr. van consumptiewaar, nu ook 
m.b.t. personen) energiek, aantrekkelijk.

•  Felicitaties Dag sex! 35 alweer en toch nog fris en fruitig. (advertentie 
in de Volkskrant, 20/05/1995)

•  Nergens vind je zo’n concentratie van lichthoofdigheid, pedanterie 
en snobzucht als in de wereld van de wijndegustatie. Toen de re- 
guliere adjectieven als ,,fris en fruitig’’ waren uitgeput, gingen de oe-
nologen over op een ander jargon. (De Standaard, 05/02/1999)

•  Die arresteerde prompt de Ajur-medewerker Jevgeni Visjenkov we-
gens de ontvoering en mishandeling van Botanicus. ,,Een gillende 
chaos volgde, een gekkenhuis’’, zegt Konstantinov. ,,Wij filmden de 
uitlevering van Botanicus. Daarop zie je dat hij op dat moment gaaf 
was als een prinsesje, fris en fruitig en weltevreden.’’ (De Standaard, 
28/06/2003)

•  ‘Morgen ben je er weer,’ ze keek naar het briefje, toen naar mij. ‘Fris 
en fruitig.’ (Mano Bouzamour: De belofte van Pisa. 2013)

•  Toen ik voor het eerst ging detoxen, vertelde mijn partner dat hij 
eindelijk niet meer naar mijn verhalen hoefde te luisteren midden in 
de nacht. Geweldig, toch? Hopelijk heb jij ook dit soort bijzon dere ef-
fecten en sta je iedere dag fris en fruitig op! (Jacqueline van Lieshout: 
In 28 dagen van gifbelt naar tempel. 2013)

•  Mogguh Johnny, zeg ik de volgende ochtend, weer fris en fruitig? 
‘Mwoah, fris en fruitig...’ Niet echt’ (Mark van den Heuvel: Johnny 
Rep: buitenbeentje. 2016)

•  “Hey Liek, lekker hoor ochtenddienst, je ziet er fris en fruitig uit!”  
Uiteraard is dat sarcastisch. Want alleen dit soort vrouwen (waar ik 
een hele blog over heb gemaakt) zien er fantastisch uit op elk mo-
ment van de klok.  Maar goed, na zo’n opmerking zeg je dan met een 
stalen gezicht: “Dat is correct en tevens juist”.  (www.liekeschrijft.
amsterdam, 06/09/2018)
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71. 

zwartekousenkerk

(1950) (sch.) verzamelnaam voor de streng protestantse 
kerken.

•  Nieuwendammers van de overkant van ‘t IJ; zo fijn als gemalen pop-
pestront, die zondags op hun klompen naar het zwartekousenkerkie 
klosten, weer of geen weer. (Jan Mens: Er wacht een haven. 1950)

•  Dit kerkgenootschap (iets geheel anders dan de Gereformeerde 
Kerken in Nederland) dat in de volksmond wel de zwartekousenkerk 
wordt genoemd wegens de  streng-conservatieve levenswijze van de 
leden van deze kerk is één van de meest rechtse protestantse groe- 
peringen in Nederland. (Leeuwarder Courant, 12/10/1957)

•  Kuypers had vroeger wel eens gehoord van strenge gereformeerden, 
“de zwarte kousenkerk” zeiden ze in Schiedam, die niets mochten en 
als kluizenaars leefden. (Jacob Zwaan: Soldaat in Indië. 1969)

•  (Grijs, Piet: Blijf met je fikken van de luizepoten af. 1972) 
•  Men behoeft niet te zijn opgegroeid in de sfeer van een Zwarte 

Kousen Kerk, waarbij men elke Zondag werd bedreigd met de stank 
van zwavel en het gerinkel van helleketenen, om terstond te beseffen 
tot welke zedelijke ontreddering zulke ontwortelde inzichten kunnen 
leiden. (De Nieuwe Clercke, 22/01/1977)

•  (Jan Pannekeet: Westfries woordenboek. 1984) 
•  En dan had je nog een kleine, geïsoleerde gemeenschap die officieel 

Gereformeerde Gemeente heette, maar in de wandeling, om een in 
het oog springende reden, ‘Zwartekousenkerk’ genoemd werd, of ook 
wel de ‘zwaren’ want ze waren niet alleen zwaar op de hand maar ook 
zwaar in de leer. (Dirk Ayelt Kooiman: Montyn. 1982)

•  Van Dijk, antropoloog en publicist, wilde aanvankelijk een impressie 
geven van de culturele kenmerken van de bevindelijk gereformeerde 
kerk, ook wel eens denigrerend de zwarte-kousenkerk genoemd. (de 
Groene Amsterdammer, 05/03/1997)

•  ‘Ik ben niet gek,’ zei Marie. ‘Hij is van de zwartekousenkerk. Zo fijn als 
gemalen poppenstront.’ (Willem van Toorn: Stoom. 2005)

•  De oudere leden van die bond droegen wel vaak zwarte kousen, maar 
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ze hadden weer niets met de ‘zwartekousenkerk’ te maken, dat was 
een kerk die weer een paar graden erger was. (René van Delft: Zolang 
het duurt. 2007)

•  Mijn oom Bas liep in 1952 trots door Capelle aan den IJssel – toen nog 
een dorp in de greep van een zwartekousenkerk – achter de kinder-
wagen met mijn nichtje erin. (Joyce Roodnat: Wat wil de vrouw. 2011)

•  … maar omdat die kinky boerenjongens van de zwartekousenkerk 
diepgelovig zijn, zullen ze het willen houden bij een passend Bijbels 
strafje in de vrije natuur. (Rob Hoogland  & Arthur van Amerongen: 
Het grote foute jongensboek. Deel 2. 2019)
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72.

flamouche

1) (2007) (Vlaanderen, inf.) vagina. Syn.: flamoes*.  

•  Vrouwen die hun flamouche trimmen, doen dat (uiteraard) omwille 
van uiteenlopende redenen, al dan niet onder druk van een mode-
beeld of schoonheidsideaal.(www.frontaalnaakt.nl, 05/05/2007)

2) (1908) (< Fr.) (scheldw.) Vlaming.  

•  Flahute is een zwetswoord om te zeggen Flamand, Flamzig, 
Flamouche, Flayute. (Biekorf. 1908)

•  Een show in het Frans, waarbij Kruismans zijn publiek provoceert 
met de Vlaamse leeuw en moppen over Di Rupo, de koning en domme 
Walen, maar tegelijk Walen en Brusselaars amuseert door de spot te 
drijven met de arrogante Flamouches en hun valse blondines in veel 
te grote terreinwagens.(De Standaard, 18/12/2010)

•  Vroeger kregen we als Vlaming weleens ‘Flamin’ of ‘Flamouche’ naar 
ons hoofd geslingerd, maar dat koosnaampje lijkt verdwenen, ofmin-
stens voorlopig opgeborgen. (Sven Gatz: Bastaard. 2011)
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73.

doekoe, duku

(1990+) (< Sranan) (straattaal) geld; poen. Wellicht 
populair geworden door rapper Def Rhymz die in 1999 
een nummer had: ‘Iedereen houdt van doekoe’. Andere 
termen uit de straattaal voor geld: cashflow*; do*; 
floes*; gualla*; guap*; money*; od*; saaf*; stacks*. Kijk 
ook onder chawa*.

•  (Frank Bierens & Mo Veld: Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieu-
we millenium. 1999)

•  Opvallend is het grote aantal woorden voor geld. Doekoe (‘geld’) werd 
al het meest genoemd, maar daarnaast scoorden ook woorden als 
chawa (‘25 gulden’) en don(n)nie (‘tientje’) behoorlijk hoog, allemaal 
ook weer geleend uit het Surinaams. (Onze Taal. Jaargang 68. 1999)

•  Ik hoorde in Rotterdam veel verschillende tongen: Surinaams 
Nederlands, Sranantóngo, Sarnami, Papiamentoe, Perzisch, Turks... 
Daar speelden we mee: je had geen geld, maar doekoe - dat is 
Surinaams. Je ging niet naar huis, maar naar je oso. Waar dat is? Je 
loopt de straat uit tot die op is. (Peter Burger & Jaap de Jong: Taalboek 
van de eeuw. 1999)

•  In tramlijn 3 ontspint zich een merkwaardige conversatie: “Je zusje 
is lekker, man! Ik heb nog een tijdje bij dat chickie geslapen. Ik zeg je 
man, ze draagt drie broeken over elkaar.” Gegiechel. Dan neemt het 
gesprek een serieuze wending. “Je gaat helemaal naar de Middenweg 
voor die scott? Je wordt echt niet binnengelaten!” “Maar hij gaat doe-
koe geven.” zegt er een. “En anders fitti. En als hij het in termijnen wil 
geven, ik zeg je, dan heeft tuf zeker geen doekoe,” roept een ander. 
Ze zien er ferm uit, deze drie Surinaamse jochies van pakweg vijftien. 
(HP/ De Tijd, 21/07/2000)

•  (Jacomine Nortier: Murks en straattaal. 2001)
•  De Amsterdammer was ziek van zijn verslaving en had ‘doekoe’ 

nodig. Het wachten was alleen nog op een caissière die iets minder 
alert was. (het Parool, 02/11/2002)
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•  Doekoe. (Sranan). Geld. Typische straattaal-uitdrukking. (Martin 
Meulenberg: Van adat tot zwart-rechts. Lexicon van de multicul-
turele samenleving. 2003)

•  Ze beginnen in het Papiamento met elkaar te praten. ‘Doekoe’, geld, 
vang ik op. (Stella Braam: Tussen gekken & gajes. Avonturen in de 
undercover-journalistiek. 2003)

•  Allemaal zitten ze krap bij kas, vertellen ze Salomé. ‘En zonder doe-
koe (geld) kan je niet leven.’ (Vrij Nederland, 10/01/2004)

•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004) p. 100
•  Zijn vriendje Achmed verstopt de ‘doekoes’ (straattaal voor geld, red.) 

die hij in handen krijgt door dingen te ‘pakken’, ‘mee te nemen’ en te 
‘regelen’. (Nieuwe Revu, 23/02/2005)

•  ‘Paas me doekoes voor die vette patas van tien donnies.’ Als onder- 
nemer moet - de betekenis van deze zin kennen. ‘Geef me geld voor 
die mooie schoenen van honderd euro’, zo luidt de vertaling van het 
nieuwe jeugdjargon. Heeft - problemen met het taaltje, dan gaat - dat 
geld kosten. Want de jeugd tussen twaalf en achttien heeft zo’n twee 
miljard te verspijkeren. (het Financiële Dagblad, 23/08/2005)

•  Hij sleurt haar naar het luik, wipt het met zijn knie open en wentelt 
haar ruggelings tegen zich aan terwijl hij achter de counter stapt. 
‘Waar bewaar jij je doekoe?’ (Renate Dorrestein: Is er hoop. 2009)

•  Ze willen alles van je: je moet bij ze zijn, en je moet ze ook nog doe-
koe geven. (Robert Vuijsje: In het wild. 2011)

•  Bij het woord doekoe moesten de kinderen lachen. Waarom? vroeg 
ik. Nou, omdat ik straattaal gebruikte. Ik vroeg of ze wisten uit welke 
taal het kwam. De kinderen, op één na van niet-Surinaamse afkomst, 
konden het woord toch thuisbrengen. Dat doekoe oorspronkelijk 
weer uit het Nederlands afkomstig is, bespaarde ik ze. Het woord (de 
Surinaamse spelling is duku) komt van ‘doek’ - een bankbiljet is ten-
slotte net een lapje. (Lydia Rood: Hun verloedere me taal. 2011)

•  Met deze site gaan we géld verdienen, ouwe! Mad G’s, ouwe! 
Modderfokking doekoe, bitch! (Henk van Straten: Superlul. 2011)

•  Waar verdien jij tegenwoordig je doekoes mee? (Özcan Akyol: Eus. 
2012)

•  Ik weet: er is in Hilversum veel geld voor die Marokkanenshit en zo; 
geef mij wat van die doekoe; ik ben Marokkaan, ja toch. (Saul van 
Stapele: Witte panters. 2012)

•  Toch is het uitgerekend een rapper – Def Rhymz – die ervoor gezorgd 
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heeft dat bijna iedereen het woord doekoe voor geld kent. Hij stond 
12 weken in de Top 40 met het nummer Doekoe, waarin een koortje 
met een zachte g in het refrein zingt: ‘Iedereen houdt van doekoe, 
iedereen houdt van geld’. In de clip drukken schaarsgeklede meis-
jes met uitdrukkingsloze gezichten hun billen in de camera. (Vivien 
Waszink: Woord! De taal van nederhop. 2013)

•  We kregen een tip. Doekoe en zeker tien kilo cocaïne in een huis. 
(Mano Bouzamour: De belofte van Pisa. 2013) 

•  Geld, Taha! Overal geld! Floes! Doekoe! Bizznizz! (Khalid Boudou: 
Iedereen krijgt klappen. 2013)

•  … maar als hij een portemonnee zag, dan wilde hij net als ieder ander 
eerst weten wat erin zat – een lege portemonnee geeft makkelijker 
terug dan eentje vol doekoe. (Stad van zachte idioten. Verhalen uit 
Utrecht. Samengesteld door Ronald Giphart 2017)

•  ‘Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld’, Def Rhymz 
met cabarap op 1. (Jan Rot: O ja! 2019)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  (Crimineel ABC in Elsevier, 24/04/2021)
•  In 2017 kreeg vacaturesite Manpower nog veel kritiek op een vaca-

turetekst om mensen te werven voor een baan als bagagedrager op 
Schiphol. “Effe gymen met die koffers en doekoe verdienen”, stond 
daarin. (Trouw, 05/08/2021)

•  Hoe valt nu te verklaren dat er zoveel woorden uit het Surinaams 
populair zijn? Een woord als bijvoorbeeld doekoe kennen de meeste 
Nederlanders, mede door het rapnummer ‘Iedereen wil doekoe’ 
van Def Rhymz. In de eerste plaats zijn er veel jongeren met een 
Surinaamse achtergrond, met name in Amsterdam en Rotterdam, en 
die zijn vaak gewend afwisselend Surinaams (ook in Suriname over-
wegend de taal van de straat) en Nederlands te spreken. (René Appel: 
Taalstukken. 2021)

•  (Alla Peeters & Petra Sleeman: Taalmysteries. Raadselachtige feiten 
van grote en kleine talen. 2022) p. 28
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74.

djonko

(2008) (straattaal) joint of sigaret.  Een spelvariant van 
jonko*. Vgl. afoe*; fens*; snef*; tabakka*.

•  Bitches zaten aan onze penis, djonko’s werden rondgepassed. (www.
geenstijl.nl., 10/02/2008)

•  Feestje bouwen, djonko roken, dat wordt echt spang, man. (Vrank 
Post: Bad boys for life. 2008)

•  Op mijn leeftijd ontkom je niet aan straattaal, het is overal om je 
heen: smoke is blowen en djoenkoe is een joint, en chickie voor meis-
je, maar ik gebruik het niet zo erg. (Violet Falkenburg: Van hoelahoep 
tot Hyves. 2010)

•  Daar heb ik dus de hele nacht over lopen denken, twee djonko’s erbij 
gesmookt. (HP/ De Tijd, juni 2011)

•  Het vlindermes in deze titel staat voor buitensporig geweld en de 
‘djonko’s’ (straattaal voor joints) voor het vele softdrugsgebruik en 
de psychische problematiek bij de jongeren die in dit boek worden 
besproken. (Jannie Noppe: Mensenrechten en politie. 2013)

•  Voor geld wordt vaak het Surinaamse doekoe gebruikt. Een donnie 
(Sranan) is een tientje, een barki honderd euro of gulden en fiffie vi-
jftig euro of gulden – allemaal Surinaamse woorden. Ook drank en 
verdovende middelen worden veel besproken. Een joint is een jonkoe, 
jonko of djonko. Als je dronken bent, ben je blauw – in deze betekenis 
overigens niet nieuw. (Vivien Waszink: Woord! De taal van nederhop. 
2013)

•  Soms praatten ze te snel, Agnieszka begreep niet alles wat ze zeiden 
en ze hadden hun eigen taaltje; ze gebruikten woorden die Agnieszka 
niet kende, woorden als ‘waggie’, dat betekende ‘auto’, of ‘djonko’, 
dat betekende ‘joint’. (Roland Schimmelpfennig: Op een heldere, ijs- 
koude ochtend in januari. 2017)
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75.

met stoom en kokend water

(1993) (inf.) erg snel; onder grote druk. Vgl. ‘stoom ach-
ter iets zetten’: iets bespoedigen. Van Dale geeft enkel 
de uitdrukking ‘met stoom’: zeer snel, vlug.

•  Brinkman erkende dat de WAO-regeling “met stoom en kokend wa-
ter’ tot stand is gekomen, maar legde de schuld volledig bij het kabi-
net. (Algemeen Dagblad, 26/01/1993)

•  Volgens Dekker is voorts de zorgvuldigheid van het referendum in het 
geding, nu dat ‘er met stoom en kokend water moet komen’. (Trouw, 
31/03/1995)

•  Maar rond de kerst heeft men in Oisterwijk op de eerste bijeenkomst 
kennelijk het licht gezien, in de RAI werd onlangs het verlossende 
woord gesproken. Met een minimale meerderheid van twaalf, waar-
bij er om vijf voor half twee in de nacht nog eentje met stoom en 
kokend water over de streep moest worden getrokken. (het Parool, 
04/04/1997)

•  Belangrijker, het woonakkoord dat hij twee weken geleden met stoom 
en kokend water en na de nodige concessies sloot, lijkt uitvoerbaar te 
zijn. (Trouw, 01/03/2013)

•  Het bestuur van Nieuwspoort hoopt nu het tij te keren. Het hele ge-
bouw (sociëteit plus zalen) is deze zomer met stoom en kokend water 
opgeknapt. (Trouw, 10/09/2014)

•  Passend onderwijs is met stoom en kokend water ingevoerd, terwijl 
scholen er nog niet klaar voor waren en de regelgeving niet op orde 
was. (De Volkskrant, 10/09/2015)

•  Haar besluit om de staking af te lasten had niet ‘met stoom  
en kokend water’ op een vrijdagmiddag genomen mogen worden, 
schrijft Verheggen in een verklaring. (Trouw, 15/11/2019)

•  Waarschijnlijk gaat het om tientallen trajecten per jaar, variërend 
van langdurige infiltratie in een criminele organisatie tot kort-
lopende pseudokopen, waarbij de politie zich bijvoorbeeld voordoet 
als drugshandelaar. Het precieze aantal trajecten weet de politie 
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volgens vakbondsvoorzitter Struijs ook niet, dat wordt moment-
eel ‘met stoom en kokend water’ geïnventariseerd. (De Volkskrant, 
18/11/2021)

•  Deze week ook erkende energieminister Rob Jetten dat zijn prijspla-
fond ‘met stoom en kokend water’ door het parlement moet, nadat er 
allerlei uitzonderingen aan waren toegevoegd. (Trouw, 12/11/2022)
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76.

omming, oming, omin,  
onmin

(2002) (< Sur.) (straattaal) in hoge mate; heel veel; heel 
erg; helemaal. Een ‘oming dottie’ is een super schatje.

•  ‘Je hebt echt wel goede trucks’, zegt moe zacht tegen Rook, terwijl 
ze lange slierten origineel skatejongenshaar van zijn natbetraande 
wangen veegt. ‘Ben jij nu maar de verstandigste.’ Maar Rook kan al 
niet meer stoppen met huilen. ‘Sven heeft ook al nieuwe trucks! En 
Mick ook. Nu kan ik toch niet meer gewoon op deze. Straks ben ik 
een skatewatje!’ Dat voor uitzicht doet alle andere kleine kinderen 
aan tafel plots om het hardst schrik ken. Fok, een skatewatje! Liever 
worden zij twaalf keer achtereen gedisrespect door het kut-halve-
haantje van bij hun om de hoek, dan dat ze een skatewatje worden 
genoemd. Fok! ‘Sakkerloot, wat is dat dan weer, een skatewatje?’, 
vraagt vader inmiddels al met enige grimmigheid. Voorzichtig legt 
moe uit dat kinderen tegenwoordig niet meer genoeg hebben aan 
een duur skateboard alleen. Ze moeten er daarnaast ‘omming’ trucks 
onder hebben zitten en er bovendien ‘omming’ uitzien. Wie geen om-
ming spullen heeft, is automatisch ook niet ‘lauw’ en kan in dat geval 
maar beter vervroegd stoppen met de basis school. Want met een 
‘gaar’ skatewatje praat daar tegenwoordig namelijk niemand meer. 
(de Volkskrant, 26/10/2002)

•  “Wat heb je op je hoofd?” Ronald: “een panty swa” [ swa PAPIAMENTO: 
vriend] Ronald: “Ja, hij wil oming mensen hun nichtje flowen.” [ om-
ing waarschijnlijk van SRANAN ‘OMENI’ ‘HOEVEEL’: heel veel; flo- 
wen van het ENGELS ’(TO) FLOW: hier in de betekenis van versieren] 
(www.nemokennislink.nl/publicaties/straattaal-of-het-nederlands-
van-de-toekomst, 06/09/2007)

•  onmin: heel erg; helemaal. (Prisma miniwoordenboek. Drop je lyrics 
3. 2008)

•  Als iets in hoge mate het geval is, spreek je van tantoe of omin en 
bedoel je ‘zeer’, of ‘heel erg’, ook weer Surinaams. (Vivien Waszink: 
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Woord! De taal van nederhop. 2013)
•  omin: heel veel, in termen van hoeveelheden. (Smibanese woorden-

boek. 2e druk. 2020)
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77.

konjo

(1980) (straattaal, Antilliaans) (scheldw.) hoerenjong*.

•  Vroeger hadden ook de plantagehouders paarden. Een paard was 
een middel van vervoer. Het feit dat de pis van het vrouwelijk paard 
genoemd wordt, is opmerkelijk. Op de Antillen gebruikt men in de 
overdrachtelijke zin meestal vrouwelijke delen, waar in Nederland 
steeds mannelijke worden gebruikt. Waar de Nederlander ‘klootzak’ 
zegt, zegt de Antilliaan ‘konjo’ (= kut). Een bekende uitdrukking tus-
sen automobilisten na een verkeersfout. Een scheldwoord dus. Heel 
praktisch om te weten voor het dagelijkse verkeer op Curaçao. (De 
Gids. Jaargang 143. 1980)

•  De kinderrechter besloot Fernando in een jeugdinrichting te plaat-
sen, waar hij maximaal zes jaar moet blijven.Wie Fernando niet 
kent, kan door zijn verklaring veel over hem leren. Fernando is een 
Antilliaan. Konjo bo mama is Papiaments. Het is in de Antilliaanse 
cultuur waarschijnlijk de ergste belediging die kan worden geuit, 
omdat het een totaal gebrek aan respect voor de moeder aangeeft. 
Letterlijk betekent het ‘de kut van je moeder’, hier zal het waarschijn- 
lijk de betekenis hebben ‘je moeder is een hoer’ of ‘hoerenjong’.  (de 
Volkskrant, 08/05/2006)

•  Als ze alleen op straat liep, werd er naar haar gesist en geroepen, 
‘konjo!’ klonk het vanuit golfplaten winkeltjes en vanaf miniterras-
jes. (Jamal Ouariachi: Een honger. 2015)
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78.

iemand voor de bus gooien

(2013) (< Am.-Eng. to throw someone under the bus) 
(ook: onder de bus) (vnl. sp.) iemand de schuld geven, 
in de steek laten, aan zijn of haar lot overlaten; iemand 
laten vallen (als een baksteen); m.n. in de politiek: 
afstand nemen van plotseling impopulaire of contro-
versiële figuren. De bus is hier de teambus van sportlui, 
waar je aan boord moet zitten om mee te kunnen doen 
aan een wedstrijd. In het Engelse taalgebied werd de 
uitdrukking mogelijk voor het eerst opgetekend op 21 
juni 1982. Julian Critchley van de The Times (London) 
schreef toen: “President Galtieri had pushed her under 
the bus which the gossips had said was the only means 
of her removal.”  Tijdens de Amerikaanse verkiezings-
campagne (in 2008) tussen Obama en McCain won de 
uitdrukking echter aan populariteit.

•  “Geloof niet dat ik om het even wie zal beschermen na hoe ze me 
hebben behandeld. Belachelijk. Ik bescherm ze helemaal niet. Ik zal 
niet loyaal zijn. Ik zal iedereen vertellen wat ze willen weten. Ik zal 
niet liegen om die kerels te beschermen. Ik haat ze. Ze hebben me 
onder de bus gegooid. Ik ben klaar met hen.” Armstrong wijst hiermee 
ongetwijfeld ook naar McQuaid, de Ierse opvolger van Verbruggen. 
(Het Laatste Nieuws, 19/11/2013)

•  Emma daagde me voortdurend uit om mezelf te ontmantelen, om te 
onthullen met hoeveel vrouwen ik sliep en wat ik hen aandeed. Je 
zou denken dat ze ons privéleven wou beschermen, maar voor een 
goede song mocht ik iedereen onder de bus gooien. (De Morgen, 
09/02/2015)

•  Het moest worden geïnjecteerd – en dat terwijl Wiggins in zijn auto-
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biografie nog had verklaard dat hij nog nooit in zijn leven was geïn-
jecteerd. Bij Sky hebben ze Wiggins inmiddels onder de bus gegooid. 
(Thijs Zonneveld: De Suikerspin en andere wielerverhalen. 2017)

•  Voor Van Asten was het een harde les, erkent hij. Vooral omdat bij 
de geheime stemming zelfs coalitieraadsleden voor Guernaoui kozen. 
,,De les was: in de politiek is alles mogelijk, ze zullen je net zo hard 
voor de bus gooien. (Algemeen Dagblad, 14/03/2018)

•  Het is volgens mij een vrij recente uitdrukking, maar hoe luidt hij nou 
precies? Is het ‘iemand voor de bus gooien’? Of ‘iemand onder de bus 
gooien’?(Twitter,21/06/2018)

•  Een hoofdredactie die haar columnist voor de bus gooit, is geen knip 
voor de neus waard. Het is niet professioneel en niet chic. Het is on-
betamelijk. (Elsevier Weekblad, 30/08/2019)

•  Wie bijvoorbeeld minder bewerkt vlees eet, eet vaak ook meer groen- 
ten, of leeft over het algemeen gezonder. Waaraan liggen de verschil-
len dan? Daarom de hele voedingsepidemiologie voor de bus gooi- 
en, getuigt volgens de Amerikaanse voedingsexpert Marion Nestle 
(New York University) echter van ‘nutritioneel nihilisme’. ‘(EOS 
Wetenschap, 02/10/2019)

•  Als ik terugkijk op mijn leven denk ik wel eens: ik ben veel te netjes 
geweest. Ik heb altijd heel goed voor iedereen gezorgd. En nog. Zo 
zit ik in elkaar. Maar anderen gooien je zo voor de bus. Is gewoon zo. 
(Eva Hoeke: Eerlijk zeggen. 2020)

•  Volgens Ohrstrom, die ook een bruidsmeisje was bij het huwelijk van 
Ivanka Trump in 2009, had haar toenmalige vriendin vanaf jonge 
leeftijd de geldhonger en roemzucht gemeen met haar vader Donald 
Trump. ‘Ze had de Trump-radar voor status, geld en macht en haar 
vaders instinct om anderen onder een bus te gooien om zichzelf te 
redden’, schrijft ze. (De Standaard, 18/11/2020)

•  Aan de overkant van het water gaat het er veel minder rooskleurig 
aan toe. De loyaliteit aan de zeer geliefde Queen Elizabeth is groot, 
en wat Harry en Meghan hebben gedaan voelt er aan als verraad. 
Niet alleen tegenover de koninklijke familie, maar ook tegenover het 
Britse volk. In het VK krijgt het interview dus alleen maar duimpjes 
omlaag. “Een schande”, klinkt het bij jong en oud. “Harry is ondank-
baar en heeft zijn eigen familie onder de bus gegooid. (Het Laatste 
Nieuws, 08/03/2021)

•  Hoogerland voelt zich door zijn team compleet onder de bus gegooid. 
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(Maarten Kolsloot: De Raboploeg. 2021)
•  Max heeft gelijk; hij is voor de bus gegooid. Geen fraaie actie, maar 

zo zie je maar dat de invloed van een rijder en een team heel groot 
kan zijn. (Jack Plooij: Jack in the pits: Off the record-verhalen over de 
Formule 1. 2022)
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79.

fawaka

(1990+) (straattaal) begroeting: hoe gaat het? Syn.: 
faka*.

•  (Frank Bierens & Mo Veld: Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieu-
we millenium. 1999)

•  Uit de metro stappen een Turkse en een Surinaamse jongen. ‘Fawaka 
ab?’ vragen de nieuwkomers bij de hangplek. ‘Goed man, gaat goed.’ 
(De Volkskrant, 13/11/1999)

•  Op hangplekken en schoolpleinen wint straattaal snel aan popu-
lariteit. ‘Fawaka ab’ is voor steeds meer jongeren al bijna alledaags 
Nederlands, en de manier om je vrienden te begroeten. Voor buiten-
staanders is de mix van zo’n zeven talen vaak onbegrijpelijk. ‘Oe swi-
ti, kom hier dan dushi. . . .’ Vandaag organiseert cultureel centrum 
de Balie in Amsterdam een discussie over straattaal. Op het perron 
van metrostation Zuid in Amsterdam vergelijken drie rondhangen-
de jongeren hun mobiele telefoons. ‘Shit, die panna is boeng tranga 
man’, zegt een Marokkaanse jongen met zwaar Amsterdams accent 
tegen zijn Surinaamse vriend. Deze laat inderdaad een bijzonder 
fraai toestelletje zien van het merk Panasonic. Uit de metro stappen 
een Turkse en een Surinaamse jongen. ‘Fawaka ab?’ vragen de nieuw- 
komers bij de hangplek. ‘Goed man, gaat goed.’ Als twee meisjes pas-
seren klinkt het zuigend: ‘Oe switi, kom hier dan dushi. . . .’ De meis-
jes lopen giechelend door. Zij begrijpen dat ze ‘lief’ en vooral ‘lekker’ 
worden gevonden.  (de Volkskrant, 13/11/1999)

•  Het voorplein is voor de andere kinderen. Ze geven de pleintjes in de 
buurt eigen namen. Zoals fawaka, wat in het Surinaams ‘hoe gaat het’ 
betekent. Je hebt het rode pleintje en het zwarte pleintje. Niemand 
vraagt ooit waar het is. Iedereen weet het, ook al staat er een andere 
naam op het straatbordje. (Algemeen Dagblad, 27/05/2000)

•  Fa waka, faffie: hoe gaat het? (Ons Erfdeel. Jaargang 43. 2000)
•  ‘He man, fawaka’. ‘Woela, die scooter is vet’ Of: ‘Tezz, ik ben me ver-

slapen, weet je.’ Als er een groep in de samenleving creatief met taal 
omgaat, dan zijn het jongeren. Op grootstedelijke scholengemeen-
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schappen, waar vaak de helft van de leerlingen een niet-Nederland-
se achtergrond heeft, wordt lustig geput uit elkaars taal. Engels, 
Marokkaans, Turks, Surinaams en Nederlands: alles mag, als volwas-
senen er maar niets van snappen. (Trouw, 28/07/2000)

•  Fawaka (Sranang) hoe gaat het. (Jacomine Nortier: Murks en straat-
taal. Vriendschap en taalgebruik onder jongeren. 2001)

•  Fawaka, een nummer op de nieuwe cd Revival, gaat over Suriname. 
Fawaka be tekent ‘hoe gaat het?’ Een vraag die in het geval van 
Suriname de laatste tijd een negatief antwoord heeft. (het Parool, 
20/02/2001)

•  Ik had vroeger een klein mobieltje en dat stond altijd op de trilstand. 
Maar deze is echt big! Het leukste zijn de verschillende ringtones met 
16 toonhoogtes, waaronder ‘Fawaka jongen?’ (alles goed? red.). Die is 
echt dope. (Algemeen Dagblad, 10/04/2004)

•  Wat Friese jongeren dan weer niet chill vinden, zijn typisch alloch- 
tone uitdrukkingen. ‘Fawaka’ (hoe gaat het) of ‘yo, swa’ (begroeting) 
is er niet bij. ,,Dat Westerse praten, dat zijn wij niet’’, merkte Oppier 
bij de Friese jongeren. ,,Daar willen ze zich niet aan aanpassen.’’ 
‘Dushi’ (schatje) gebruikt Jan Lucas soms, alleen als hij ,,met negers 
praat’’. (Leeuwarder Courant, 11/12/2004)

•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004) p. 101
•  Een blik van herkenning brak het gezicht open. ‘Henry, fa waka!’ riep 

hij en snelde naar de auto. (Tessa Leuwsha: De Parbo-blues. 2005)
•  Als ik tegen een gymnasiumleerling zeg: ‘Fawaka’, dan denken ze 

dat ik hun heb uitgescholden. (Nortier 2001). Het is september 1999. 
Aan het woord is Ramona, een mavo-scholiere uit Utrecht. Ramona’s 
ouders komen allebei uit Suriname, en het is daarom niet zo verwon-
derlijk dat zij de juiste betekenis van fawaka wél kent. De uitdrukking 
is namelijk afkomstig uit het Sranan en betekent gewoon ‘hoe gaat 
het’. Ramona’s vrienden, ook degenen die geen Surinaamse achter-
grond hebben, weten eveneens wat ermee wordt bedoeld; het is een 
woordje dat zij vaak gebruiken, naast andere woorden uit het Sranan 
en uit het Marokkaans-Arabisch, het Berbers, het Engels en soms 
het Turks. (Isabel Hoving & Marlou Schrover: Cultuur en migratie in 
Nederland. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000. 2005)

•  Verwant aan dit soort woordjes zonder syntactische functie is wel-
licht de categorie ‘begroetingen’, waarbinnen fawaka(soms afgekort 
tot faka, > Sranan: ‘hoe gaat het?’) het meest gehoord wordt. Bij het 
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weggaan worden verschillende formules gebruikt, zoals bijvoorbeeld 
laters (> Engels see you later). (> Arabisch: shit). (Neerlandica extra 
Muros. Jaargang 2005)

•  Even later, in een volgepakte Beatrixzaal. “Ik zeg maar zo,” aldus de 
prinses, “maak geen tsjoerie. Toon props voor je brada, zeg ‘wazzup 
meneer”, “fawaka”. (Onze Taal, februari/ maart 2010) 

•  “Fawaka man,” zei John toen hij naast de fiets stond. (Saul van 
Stapele: Witte panters. 2012)

•  In Amsterdam wordt weer een andere straattaal gebruikt. Daar zitten 
meer Surinaamse woorden in. Voorbeelden van deze straattaal zijn: 
sma: meisje,  ‘fawaka’: Hoe gaat het? (Jenny van der Toorn-Schutte: 
Wat zeg je? 2012)

•  Alsof studeren iets is waar je recht op hebt. Je moet in je toekomst 
investeren.’ ‘Fawaka, alles koel?’ - ‘Ja rustig. Wat is de schets?’ Zo was 
ik het gewend met mijn vrienden in Amsterdam-West. Ik sprak de 
taal van de straat. (De Volkskrant Magazine, 21/09/2013)

•  Het weekend gaat snel voorbij, de prikkels van alle nieuwe mensen 
om me heen doen de tijd vliegen. Ik word alleen gek van het niveau 
hier. De hele dag hoor ik swag, tatta, brada, aight, fawaka, money en 
bitches. (Andries Bik: Grand Hotel de Bajes. 2019)

•  Eén ding is meteen duidelijk: veel woorden zijn afkomstig uit het 
Sranan, de grootste creooltaal van Suriname, zoals sma (‘meisje’), 
patas (‘sneakers’), fa waka (‘hoe gaat het?’), mattie (‘vriend’), skoro 
(‘school’) en kill (‘jongen/man’). Er zijn ook woorden die als het ware 
versurinaamst worden: kaka (‘poep’), Damsko (‘Amsterdam’) en loko 
(verkorting van ‘locomotief’; hier betekent het ‘metro’). Shoppa is op 
dezelfde manier gevormd. (René Appel: Taalstukken. 2021)
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80.

onmeunig

(1950) (Twente) heel erg. ‘Ik ben er onmeunig van 
geschrokken’; ‘dat is onmeunig lekker’. In 2019 werd 
met bijna 1300 stemmen ‘onmeunig’ uitgeroepen tot het 
mooiste dialectwoord van Overijssel.

•  Onmeunig völ volk op Losserse boerenbruiloft. (Twentsch dagblad 
Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant, 
28/07/1950)

•  Hij was een grote onmeunig sterke kerel , die alleenheerser in dit 
gebied trachtte te zijn. (B. Kobes: Kent u ze nog ... de Vriezenveners. 
1973)

•  ‘Eanske is onmeunig mooi. Eanske is onmeunig mooi. (Valentijn 
Stevens: Op de kroeg: Belevenissen van de eeuwige student. 2012)

•  Ik sta al een halfuur in die klei te roeren. Het moet straks wel on- 
meunig lekker zijn. Anders wil ik volgende keer gewoon pizza. (Martje 
van der Brug: Havo is geen optie. 2013)

•  ‘Onmeunig’ zei hij vaak. Bijvoorbeeld dat hij Mia ‘onmeunig mooi’ 
vond. (Wim Daniëls: Houdoe: Het verhaal van een Brabantse groet. 
2019)
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81.

doezoe

(2001) (< Sranan Tongo, dusun) (straattaal) 1000 euro.  
Uit het liedje van rapper Lil Kleine ‘Krantenwijk’ deze 
regels: “Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker 
met een ton.” Vgl. millie*. Kijk ook onder doekoe*.

•  In de door het Surinaams beinvloede straattaal heet een gulden een 
‘goeloe’ en een tientje heet er een ‘donnie’, vijftig piek heet ‘bankoe’, 
duizend gulden ‘doezoe’. (Ewoud Sanders in NRC Handelsblad, 
05/01/2001)

•  Ik blader door het net verschenen ‘Smibanese woordenboek’, met 
woorden uit de voertaal van de Bijlmer (de Bims, omgekeerd Smib). 
De obsessie met geld is bijna op elke bladzij te lezen. Geld is od, saaf, 
money, paper of cash, en je hebt een jarra, lotto, donnie, bankoe, 
barkie, doezoe en millie. (Trouw, 09/12/2017)

•  Donnie – tien euro Bankoe – vijftig euro Barkie – honderd euro 
Paarse dingen – briefje(s) van vijfhonderd euro Doezoe – duizend 
euro Millie – een miljoen euro. (Nick Klaessens: Alles rustig? Een 
voetbalroman. 2018)

•  (Vivien Waszink & Laura van Eerten: Kids, koffietjes & comfortzone. 
Waarom taal soms irritant is. 2018)

•  Hij wilde zeker vijf doezoe en als dat niet lukte op z’n minst acht 
barkie, voor minder deed hij het niet. (Robert Vuysje: Salomons oor-
deel. 2019)

•  Met de juiste stempels doen zulke beesten algauw drie, vier doezoe. 
Per stuk. (Esther Verhoef: De Nachtdienst. 2021)

•  Voor twee doezoe kun jij een stukje van Jorik Scholten zijn onderne-
mersgeest kopen. (www.funx.nl, 19/03/2021)

•  (Crimineel ABC in Elsevier, 24/04/2021)
•  Zonder Google weet ik niet wat ‘daggoes’ (honden), ‘libie’ (leven) of 

‘doezoe’ (duizend euro) betekenen. (Knack Focus, 24/11/2021)
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82.

flashen

1) (2004) (straattaal) flirten.  

•  Zijn nieuwste single getuigt er volgens hem van. ‘Het gaat erom 
dat vrouwen ook players kunnen zijn. Dat ze hun mannen flashen, 
flirten met een ander, terwijl ze jouw vrouw is. Dat ze speelt met haar 
schoonheid.’ (de Volkskrant, 17/06/2004)

2) (1999) (straattaal) liegen, bedriegen.  

•  Bad Angel. ‘De komende drie jaar geen gedoe met vrouwen!’, zegt de 
koning in ‘Bad Angel (Sonnet 114)’. Toneelgroep Amsterdam brengt 
deze versie van Shakespeare’s komedie ‘Love’s labour’s lost’ met een 
cast van elf jongeren. Over ‘flashen’ en ‘gedist worden’, de liefde, de 
toekomst en vooral: weten wat je wilt. (Trouw, 28/01/1999)

•  Maar toen ik op de middelbare school kwam, kreeg ik te horen dat ik 
naar basis ging. Huilde ik weet je. Ik ben zo geflasht. Ging mijn moti-
vatie een beetje zakken, heb ik een hekel aan ze gekregen. (de Groene 
Amsterdammer, 15/12/2016)

3) (2003) (sp.) (meer) bewegen, sporten.  

•  Of de staatssecretaris van Sport, Clemence Ross-Van Dorp, nooit 
meer wilde instemmen met een Engelstalige naam voor een puur 
Nederlandse actie. De bewindsvrouw kreeg er in de Kamer van langs 
van PvdA-parlementarier Gerdie Verbeet. De nieuwe beweegactie 
van het ministerie heet ‘Flash!’. Effe flashen, moet de lijfkreet van de 
te weinig bewegende Nederlander worden. (Alsof ze bij het rijk nooit 
van de Engelse term voor potloodventer hebben gehoord, maar dat 
terzijde). (de Volkskrant, 01/12/2003)

•  Meer bewegen heet tegenwoordig met een modern woord ‘flashen’. 
Dat staat voor: fietsen, lopen, actiemomenten, sport en huishouden. 
(Algemeen Dagblad, 07/09/2004)
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4) (1970+) (drugs) een flash* krijgen.  

•  ‘Twintig minuten na het slikken begin ik te zweven en te flashen. ... 
(R. Dunselman: In plaats van ik / druk 3: de verborgen werking van 
drug. 1993)

•  Voor m’n gevoel sta ik al een jaar te flashen... (J.A. Deelder: Angel 
Eyes. 1998)

•  Elegant geklede jongemannen zitten op een bankje te flashen op 
crack. (NRC Handelsblad, 25/04/1998)

•  Froukje: “Jij hebt gewoon een rotdag. Ik praat niet meer met je.” 
Ze lacht, draait zich om en doet voor hoe Anja deed als ze cocaine 
rookte. Ogen dicht, wapperende handen, stil, stil, stil. “Als ik dan zei 
dat haar honden stonden te wachten, zei ze: shiiiit Froukje, dat doe 
je nou elke keer. Als ik sta te flashen, begin jij over die honden.” (NRC 
Handelsblad, 20/10/2003)

•  Ervaren politieagenten wisten wat je met een verslaafde aan kon 
vangen als hij flashte: helemaal niks. (Leon Verdonschot: Pushing 
the limits. Het leven van Keith Bakker. 2009)

5) (2002) (sms’en) zie citaat.  

•  In de wereld van de sms voltrekt zich nog een nieuwe omgangsvorm: 
flashen. Rohde: ‘Je belt wel, maar je laat hem maar een keer overgaan, 
zodat je naam in het beeldscherm verschijnt. Dat betekent: alles is 
goed met mij. Even een levensteken. Twee keer laten overgaan betek-
ent: bel me terug, ik heb geen geld.’ (de Volkskrant, 14/09/2002)

6) (2000) (comp.) bijwerken van software.  

•  Afgelopen week maakt het Symantec Anti Research Center (SARC) 
melding van zo’n hybride virus, een toevallige combinatie van het 
kriz-virus en worm high-level-language Bymer. De specifieke vari-
ant waar SARC voor waarschuwt laat op 25 december aanstaande de 
BIOS van de computer (het hart van data-uitwisseling in de compu- 
ter) flashen - ofwel leeglopen. Het gevolg is een zwart scherm en een 
kapotte computer. Het kriz-virus dook voor het eerst op in december 
‘98. (Algemeen Dagblad, 23/12/2000)
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7) (1993) (inf.) naaktlopen.  

•  Of wacht, ik weet het: al die recente optredens in amusementspro-
gramma’s verraden hem, zelfs bij Paul de Leeuw liet hij zich bekijken; 
ik gok op een onstuitbare hang naar het exhibitionisme. En dan straks 
flashen wanneer hij als minister-president aantreedt en zijn kabinet 
presenteert op Bea’s trappen. (Karin Spaink in XL, maart 1993)

•  Ook helemaal niks vind ik Cindy Marler. Flashen in je blote kont 
voor een 66 camera, dat hebben we toch wel gehad. (het Parool, 
12/06/1993)

•  Mijn fantasie is flashen. Een vrouw die je niet kent doet in het voor-
bijgaan in een fractie van een seconde even haar slipje omlaag. Nee, 
nee, is me nog nooit in het echt overkomen. (Algemeen Dagblad, 
06/10/2001)

8) (1999) (straattaal) de show stelen, de blits maken. 
Ook: laten zien. ‘Flash dan!’ Laat zien.

•  (Frank Bierens & Mo Veld: Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieu-
we millenium. 1999)
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83.

tezz

(2000) (straattaal) vervelend, klote.

•  Mijn informatie over straattaal komt voornamelijk uit Amsterdam. 
Het is duidelijk dat er regionale verschillen bestaan. Bijvoorbeeld in 
Utrecht zijn er Nederlandse jongeren die hun taal ‘verbuitenland-
sen’. Ze gaan onder elkaar met een soort Marokkaans accent praten, 
maken taalfouten als die bandje, voegen de hulpwerkwoorden doen 
en gaan veel in, en ze gebruiken Marokkaanse woorden als habi-
bi (‘m’n liefje’) en tezz (‘schijt’, gebruikt zoals shit). De invloed van 
het Marokkaans is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat Utrecht 
juist veel van oorsprong Marokkaanse inwoners heeft. (Onze Taal. 
Jaargang 69. 2000)

•  Ja maar tezz dan heeft hij hem toch nieuw! (> Arabisch: shit). 
(Neerlandica extra Muros. Jaargang 2005)

•  Jongerentaal is de light-versie van straattaal of street. Goed ingevo-
erd zijn in deze codetaal levert prestige op. Iemand heeft zijn pokkie 
(mobieltje) in zijn waggie (auto) laten liggen en is dus een blok (suk-
kel). Als hij geen doekoe (geld) heeft kan hij ook geen jungo (wiet) 
kopen. En dat is tezz (shit), wolla (dat zweer ik). (de Gelderlander, 
30/12/2011)

•  Bekende woorden uit het Papiaments zijn dushi (schatje) en hopi 
(erg, veel). In straattaal komt ook een klein aantal woorden voor uit 
het Berber en Arabisch, bijvoorbeeld tezz (shit) en whoella (ik zweer 
het je). (Vivien Waszink: Woord! De taal van nederhop. 2013)

•  In die nieuwe straattaalversie vind je om te beginnen woorden uit het 
Marokkaans, Arabisch en Berber. Een zin begint bijvoorbeeld vaak 
met een woordje als woella (ik zweer), tezz (shit) of tfoe (ik spuug 
erop). (Milfje Meulskens: Opzienbarende ontdekkingen over taal. 
2017)
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84.

spitta

(1998) (straattaal) heel goed, geweldig.

•  Dope? Ja dope, ook wel basis of tranga of spang of master of spits of spit-
ta. Allemaal woorden voor hetzelfde op de Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer: leuk, grappig, geinig. (De Morgen, 04/03/1998)

•  ... onderzoek van de Utrechtse socioloog Lotte Vermeij heeft lat-
en zien dat leerlingen die meer met Surinaamse medeleerlingen 
omgaan, meer straattaal gebruiken. Er zijn ook lokale verschillen. 
Een ‘Rotterdams’ woord als spitta (‘heel goed’) bleek bijvoorbeeld 
niet bekend in de Amsterdamse Bijlmer en hetzelfde gold voor ‘zebbe’ 
(klootzak). (Adriaan van Dis, Arjan Peters & Josje Kraamer: Vrijtaal. 
2003)

•  Straattaal weerspiegelt de belevingswereld van de jongeren die haar 
gebruiken. En waar praten die over? Over dingen die ze goed of slecht 
vinden, over uitgaan, uiterlijk en seks. Vooral het aantal woorden 
dat ongeveer ‘heel goed’ betekent, is enorm groot. Uit verschillende 
bronnen hebben we het volgende rijtje gedistilleerd: boeng, baggerz, 
banish, boem, bond, bong, boos, chili, cool, crime, da bomb, daina, 
dodelijk, dat doet, dope, errug, flex, fly, foeroe, gevaarlijk, gruweiijk 
(met als varianten gruwi en gru), gucci, UI, lauw, master(lijk), moei- 
lijk, neet, relaxed, safin, scoobes, siki, spang, spits, spitta, standaard, 
strak, tranga, vet en ziek. (www.nemokennislink.nl, 13/05/2007)



169

PO
PU

LA
IR

 TA
A

LG
EB

R
U

IK
 2022

85.

jullie is jodenvolk

(1909) vermanend gezegd (door mensen die zichzelf 
fatsoenlijk vinden) wanneer iemand ‘jullie’ zegt i.p.v. ‘u 
beiden’. Heeft wellicht te maken met het feit dat joden 
vaak ongevraagd tutoyeerden (heel makkelijk ‘je’ en 
‘jullie’ zeiden, zelfs tegen ministers en Kamerleden). De 
uitroep is dan ook een soort dooddoener om dat infor-
mele taalgebruik te corrigeren met het meer formele,  
eerbiedige ‘U”. De Nederlandse auteur Sal Santen 
(1915-1998) debuteerde in 1969 met “Jullie is joden-
volk”. Vgl. nog: as is verbrande turf.

•  - Jullie bent belachelijke pottebakkers ! hoort ge! niets, totaal niets 
beseffen jullie van de nonsens, die je vanavond is vóórgewaweld. 
- Jullie is jodenvolk! (L.H.A. Drabbe: De duistere macht. 1909)

•  Kan ik misschien meteen wat boodschappen voor haar doen. Ik kan 
me niet indenken dat ik enkel maar tussen drie en vijf in ‘n winkel 
zou mogen komen. Ze moeten Jullie’ wel hebben!” Ze herhaalt iro-
nisch, ‘n onnadenkende uiting van Amelie, waar Jef kwaad om was. 
„Zegt u dat wel: Jullie’! Er is toch zo’n fraai oud gezegde?: Jullie is 
Jodenvolk. Dat klopt dit keer als ‘n busl”....(Bernard Verduin: Het be-
gon op 10 mei. 1945)

•  De vaandeldrager van de vertegenwoordiging van het Amsterdamse 
politiekorps scheen nogal last te hebben van do uitlaatgassen en 
maakte een opmerking tegen do journalisten. Deze zei: “Jullie zien 
toch dat ik niet verder kan”. De politieman antwoordde daarop 
met de Amsterdamse uitdrukking: „jullie is jodenvolk”. De journa- 
list voelde zich hierdoor persoonlijk beledigd en meldde het voor-
val aan de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bond voor 
Lichamelijke Opvoeding, jhr. Van Rijckevorssel. Deze wilde eerst de 
hele Amsterdamse vertegenwoordiging van het politiekorps de deel-
neming aan de mars ontzeggen, maar toen hij hoorde, dat de uitdruk-
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king wel meer werd gebruikt, wilde hij alleen maar de man in kwestie 
daarmee bestraffen. (De tijd, 27/07/1966)

•  Als geboren Amsterdammer (van 1897) meen ik over de uitdrukking 
„Jullie is jodenvolk” te kunnen oordelen. Deze uitdrukking heb ik 
geregeld horen gebruiken, wanneer iemand het woord „Jullie” als 
aanspreking bezigde. Soms was het een kleine terechtwijzing, zoals 
in het geval over de vierdaagse. Soms ook gewoon als tussenzin. 
Nooit heb ik enige ergernis waargenomen bij een van mijn toen nog 
tienduizenden stadgenoten van joodsen huize. (De tijd, 30/07/1966)

•  (Sal Santen: Jullie is jodenvolk. 1969)
•  Ds. W. J. Fournier. Catsstraat 48 in Goor: Jullie is jodenvolk” is wel-

licht een samentrekking van “Jullie is het spraakgebruik van het 
jodenvolk!” Voor de hand ligt de onbewezen veronderstelling, dat de 
joden een beetje te gauw een gemeenzame toon aansloegen. Je zou 
dus kunnen spreken van een stukje discriminatie, hoewel in het ge-
heel niet als zodanig aangevoeld. Mogelijk is “jullie” afkomstig van 
het Hebreeuwse woord ’jalied”, later verzwakt tot “jelied”, wat zoon 
of slaaf betekent.” Het hele volk De heer A. Logtenberg, Fokkerstraat 
82 in Zwijndrecht: „Tegen een groepje personen wordt gezegd, jul-
lie hebben dit of dat gedaan. Het joodse volk was vroeger zó groot 
in getal, dat het ontelbaar was. Gemakshalve sprak iedereen daarom 
over jullie. Met “jullie” bedoelden schrijvers en sprekers eertijds dus 
gewoon het hele volk.” (Algemeen Dagblad, 02/11/1976)

•  Jullie is jodenvolk (je moet u zeggen). (G.A. Mesters: Wat het volk 
zegt. 1977)

•  Jullie is jodenvolk. [Je moet zeggen: u beiden.] (Inez van Eijk: Ik zeg 
maar zo, ik zeg maar niks. 1978. Vierde druk. 1980) 

•  De buitenwereld dringt zich soms hard en minachtend in de huise- 
lijke kring binnen, bijv. wanneer de kinderen op school voor ‘jullie is 
jodenvolk’ zijn uitgemaakt. (Leeuwarder courant, 04/11/1983)

•  Zegsw. jullie is jôdevolk, verwijtend gezegd als iemand oude- 
ren of superieuren met het (te) vertrouwelijke “jullie” aanspreekt.  
(J. Pannekeet: Westfries woordenboek. 1984)

•  ‘Doe niet zo lullig. Waarom worden jullie besneden?’ Hij zegt ook 
‘jullie’. Jullie is jodenvolk, zo beginnen ze altijd. (Sal Santen: Heden 
kijkdag. 1987)

•  Jullie is jodenvolk,’ riep Tresckow geërgerd uit, om zich onmiddellijk 
daarop op de lippen te bijten. (Louis Ferron: Niemandsbruid. 2002)
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•  (Justus van de Kamp & Jacob van der Wijk: Koosjer Nederlands. 2006)
•  (Stella Bergsma & Sylvia Witteman: Van lichtekooi en zwiepkanarie. 

2019) p. 22
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86.

zina, zine

(2012) (straattaal) schatje; mooie vrouw.

•  Maar Damsko en Porfoto zijn dus lang niet de enige bijnamen die 
de straattaal heeft voor Nederlandse aardrijkskundige begrippen. Het 
Straattaalwoordenboek op internet vermeldt, tussen ‘gewone’ woor-
den als doekoe (‘geld’), kill (‘vent, gozer’) en zine (‘mooie vrouw’), 
tientallen namen voor steden, dorpen, wijken, straten en gebouw-
en. Zo is Agga (ook wel Die Haga genoemd) Den Haag, en Chillburg 
Tilburg (met een woordspeling: chillen is ‘je ontspannen, relaxen’). 
(Onze Taal. Jaargang 81. 2012)

•  Woordenlijst (uit het Arabisch tenzij anders vermeld) A’saabi: hey, 
vriend Aywazzeen: hey, schoonheid Baanvast: iemand die recht in zijn 
schoenen staatBounty: allochtoon die zich als een autochtoon ge-
draagt Chorro: Marokkaanse Belg die nog te Marokkaanse is Chataar: 
tof, geweldig Chetan: duivel Drarrie(s): jongere, vriend Flouss: geld 
Inshallah: ja, neen, misschien (letterlijk: als God het wil) Jak sie maz: 
hoe is’t? (uit het Pools) Duku: geld (uit het Antilliaans) Dzienkuje: 
bedankt! (uit het Pools) Koerva: hoer (uit het Pools) Moehim: soit 
Rwina: chaos, rellen Shmetta: smeerlapje Schikmna/skem: verklikker 
Titje: gast, vriend (typisch voor Borgerhout) Walla, Woullah: bij god 
Wayaw: waw! amai! Wigger: autochtoon die zich als een allochtoon 
gedraagt Wouldhram: bastaard, kind van iets zondigs Yemmak: uw 
moeder, vervloekt zij uw moeder Zehma/Za’ma: zogezegd Zemmer: 
mietje, homo Zina: schatje (de Standaard, 01/04/2015)
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87.

wie is de man die op zondag 
het vlees snijdt

(1968) bekende slogan uit de overheidscampagne van 
Sire over de man die te weinig thuis is. Volgens sommi-
gen bedacht door Godfried Bomans, maar de zin komt 
niet voor in zijn vele geschriften. Anderen noemen het 
een citaat van Joseph Luns, minister van Buitenlandse  
Zaken in de periode 1956-1971. Tijdens een interview  
met het Vrije Volk, waarbij hij gevraagd werd hoe zijn 
gezin destijds reageerde op zijn voortdurende afwezig- 
heid, antwoordde hij: “Och, de kinderen vragen wel- 
eens: ‘Moeder, wie is toch die bleke heer die hier op 
zondag het vlees komt snijden?”

•  Bakkers maken van hun nacht een volledige werkdag. En als ze, zoals 
deze bakker, geen knecht hebben en het brood zelf moeten rondbren-
gen, komen ze pas in bed tegen de tijd dat de kinderen’van de school  
thuiskomen. Die zijn dan op hun beurt weer naar bed als de bakker 
opstaat. Uit bakkerskindèrenkringen. stamt het” gezegde: „Vader is 
die bleke man die zondags hét vlees snijdt”. (Nieuwsblad van het 
Noorden, 07/02/1968)

•  “Wie is toch die bleke man die zondags het vlees komt snijden?” De 
kinderen van mr. Joseph Marie Amtoine Hubert Luns vroegen dit 
aan hun moeder, mevrouw Baronesse van Heemstra, want mr. Luns 
is doordeweeks slechts zelden thuis. Hij is de meest reislustige mi- 
nister van geheel de wereld, de man die zich overal mee bemoeit en 
dientengevolge een reeks van diplomatieke successen op zijn naam 
heeft staan. Meer diplomatieke dan politieke successen, want hü is in 
de negentien jaar van ministerschap onmiskenbaar veel meer diplo-
maat dan minister geweest. En dat is hem dan ook bij herhaling in de 
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schoenen geschoven. (Amigoe di Curacao, 28/06/1971)
•  Vreemd genoeg gebruikt hoofdredacteur Heemskerk zijn column juist 

weer om aan te geven dat hij zich met fase 1 van de SIRE-campagne 
totaal niet kon identificeren. De uitingen waarin kinderen vragen 
‘wie toch die man is die zondags het vlees snijdt’, was bedoeld om de 
aandacht te vestigen op de afwezigheid van vader in het gemiddelde 
gezin. Heemskerk met een zoon van zes en een van drie kon zich bij 
die weerspiegeling van de hedendaagse man niets voorstellen. “Een 
prehistorische en eendimensionale voorstelling die slechts hoon en 
schouderophalen bij de doelgroep teweeg bracht’, noemt Heemskerk 
het eerste, nu afgeloten deel van de campagne in het decembernum-
mer van MAN. (Algemeen Dagblad, 21/11/1997)

•  De vrouwen in Nederland zijn zo’n beetje uitgeëmancipeerd. We 
moeten ons nu richten op de mannen. Niet met van die zoetsappige 
spotjes van “wie is die man die zondag het vlees snijdt”, maar met 
dwang! Ouderschapsverlof moet volgens haar betaald zijn, dan is het 
voor mannen al veel aantrekkelijker. (Cisca Dresselhuys in De Groene 
Amsterdammer, 15/12/1999)

•  In Elsevier een lofzang op de man die zondag het vlees snijdt. Want 
volgens de schrijver van het omslagartikel ‘Red de man’ is het onzin 
dat mannen net zo emotioneel intelligent, net zo gevoelig, net zo so-
ciaal en net zo zorgzaam moeten zijn als vrouwen. ‘Dat idee is door- 
geschoten’ en ‘ieder zo zijn kwaliteiten’ zijn de weinig verrassende 
conclusies. (Trouw, 02/06/2000)

•  Zo wordt, waar het gaat om de combinatie van arbeid en zorg, gesteld 
dat een focus op de zorgverantwoordelijkheden van mannen van be-
lang is. In de mediacampagnes rondom arbeid en zorg richt de over-
heid zich echter vrijwel uitsluitend op de witte, Nederlandse man 
(zoals in de SIRE-campagne ‘Wie is die man die op zondag het vlees 
snijdt’ en de Postbus 51-campagne ‘Nederland is toe aan nieuwe 
afspraken’) (Reactie op het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie: het 
emancipatiebeleid voor de korte en middellange termijn. Den Haag, 
januari 2001)

•  Omdat onze vader een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheids-
gevoel had en tal van maatschappelijk zeer nuttige taken vervulde, 
maakte hem dat inderdaad tot zo’n vader van wie de kinderen zich in 
de door de Stichting Ideëele Reclame gevoerde campagne afvragen: 
‘Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees snijdt?’ (Elsevier, 
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01/09/2001)
•  Wel, dat laatste zinnetje is dan wat een dag discussiëren heeft opge-

leverd. De PvdA zal zich daar geen buil aan vallen: dit vond en vindt 
iedereen, tot en met de moeders die hun huwelijk opblazen en de 
omgang onmogelijk maken. Wat bedoelt de PvdA met ‘zoveel moge- 
lijk’? Het programma maakt het niet duidelijk. Ik denk niet dat va- 
ders in dit PvdA programma een reden vinden om op Melkert te gaan 
stemmen (Melkert was destijds ook de minister van de voor vaders 
zeer beledigende campagne ‘Wie is die man die op zondag het vlees 
aan snijdt’).  (website Broken Link, 3/9/2001)

•  Binnenkort start CML Loopbaanontwikkeling een workshop 
Balanceren tussen werk en privé, met als doelgroep: vrouwen. 
Univers ging op zoek naar de mánnen op de KUB die soms worstelen 
met hun rol als carrièreman, vader en - een beetje - huisman. En vond 
een enkele keer zelfs een radicale breuk met oude tradities: “Papa, 
wie is toch die vrouw die zondags het vlees snijdt?”  (Univers Online, 
11/10/2001)

•  Wie meent dat het hier gaat om het wereldvreemde geneuzel van 
een klein groepje door idealisme bevangen softies, onwetend van de 
keiharde mores van de zakenwereld, heeft het mis. De ideeën, nor-
men en waarden op dit punt zijn daadwerkelijk aan het schuiven, op 
grote schaal. De samenleving verandert. De reclamecampagne ‘wie is 
toch die man die hier elke zondag het vlees snijdt?’ is maar een van 
de tekenen dat tachtig uur per week werken niet langer automatisch 
als statusverhogend wordt gezien. Zelfs veertig uur niet. (website 
Management Team, 30/10/2001)

•  In een reeks reclamespotjes voor Monatoetjes is het altijd moeder en 
kind die we zien. Vader is afwezig, over hem wordt alleen gesproken. 
Vader werkt. Vader maakt de toetjes van Mona. Vader is de man die ‘s 
zondags het vlees komt snijden. (HP/ De Tijd, 12/07/2002)

•  Met de spreekwoordelijke figuur die vroeger op zondag het vlees kan 
snijden, hebben wij nog maar heel weinig gemeen. (Vrij Nederland, 
26/10/2002)

•  ‘Deze tijd verlangt trouwens een iets andere held. Opa Floris was de 
hele dag op het slagveld. Zo’n Postbus 51-vader: wie is toch die man 
die zondags het vlees snijdt?’ (de Volkskrant, 16/10/2003)

•  Op een zelfde manier wordt de vader geïntroduceerd, als de span-
nende man die ‘s avonds het vlees komt snijden, een strenge, vriende- 
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lijke reus die af en toe uit zijn slof schiet. (NRC Handelsblad, 
23/09/2005)

•  Evelien slingerde haar magazine tegen Harko’s krant. ‘Jij bent die 
man die op zondag langskomt om het vlees te snijden en van wie de 
kinderen zich afvragen wie het is,’ riep ze. (Martin Bril: Evelien voor 
altijd. 2008)

•  Laten we het niet overdrijven. Ik ben nog steeds niet de man die het 
vlees snijdt op zondag. (Vrij Nederland, 30/05/2009)

•  De man die zondags het vlees aansnijdt is een vrouw die haar prakkie 
van gisteren uit de magnetron effe opwarmt. (E.M. Nijenhuis: Is er 
leven na de studie. 2009)

•  Ik was niet zo’n vader die alleen het vlees sneed op zondag, maar ik 
heb het vlees nooit gekocht en zeker nooit gebraden. (Bert van der 
Veer: Een vrouw in 188 dagen. 2010)

•  Vaak was hij pas om zes uur, halfzeven ’s avonds klaar en moest dan, 
doodmoe, eigenlijk nog naar de financiën kijken. Hij was echter altijd 
thuis. Dat realiseerde ik me toen ik een aantal jaren geleden de over-
heidsreclame ‘Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt?’ 
zag. Ik vond dat niet alleen een belerende, maar ook schandalige en 
manonvriendelijke commercial. Vaders die hard werken en veel van 
huis zijn, doen dat doorgaans omdat ze van hun vrouw en kinderen 
houden en brood (plus vlees) op de plank willen brengen. Maar de 
bedoeling was waarschijnlijk goed: het is voor opgroeiende kinderen 
leerzaam wanneer ze niet alleen het rolmodel van een moeder, maar 
ook van een vader hebben. (Simon Rozendaal: De winkel van mijn 
vader. 2011)

•  Allicht zouden we niet hoeven werken, net zoals ik op Vaderdag 
een dagje het vlees niet hoef te snijden. (Gerwin van der Werf: 
Schooldagen. 2014)

•  Mijn vader was de man die zondags het vlees kwam snijden. Als 
burgemeester van een plattelandsgemeente was hij 24 uur per dag 
beschikbaar voor iedereen. (Zin, 12/03/2015)

•  Tegenwoordig heeft zo iemand meestal een Papadag. Die hij heeft 
moeten afdwingen bij zijn baas, van zijn vrouw, onder invloed van 
een reclamecampagne van de Overheid met het motto: ‘Wie is toch 
die man die ’s zondags het vlees komt snijden?’ (Jaap Bartelds: Het 
ABC van de Nederlandse gezelligheid. 2015)

•  ‘Weet je nog toen ik scheurbuik had?’ Ja, dat wist hij nog, de winter 
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van 1993, de groente was duur, de braadworst afgeprijsd, en Klaas 
Vaak was de man die op zondag het vlees sneed. (Peter Buwalda: Van 
mij valt niks te leren. 2015)

•  Voor SIRE is in 1997 een eenvoudig filmpje gemaakt dat misschien 
maar een half jaar op tv was, met een thema dat twintig jaar later nog 
landelijk bekend is: “Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees 
komt snijden?” Er is hoop voor armlastige adverteerders die toch in- 
druk willen maken. (Jaap Toorenaar: Hoe verzinnen ze het? 2019)
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88.

absjaar

(19e eeuw) (ook: apsjaar) (Vlaanderen, vnl. Antwerpen, 
inf.) gemeen, onbetrouwbaar persoon, rare snuiter of 
vrek. Regionale variant van hapschaar*. Ook wel uit-
gesproken als habsjaar of nabsjaar.

•  (Leonard Lodewijk de Bo: Westvlaamsch Idioticon. 1870-73)
•  Apsjaart— z.n. (mv. apsjaars), vklw. apsjartsje; m. : 1. veldwachter, 

politieagent; aanm. : De Bo, 358, Hapsaard, hapschaard : te Brugge, 
te Oostende en in de omstreken heet men hapsaards de politiebe-
dienden, die in stad en te landê de dieven grijpen, de schuldenaars 
aanhouden, enz. ; anders ook Stadserjanten en Veldwachters ge-
naamd ; 2. ongemanierd, onbeleefd, onbeschaamd mens ; 3. niemand 
eerbiedigende deugniet ; ook : apesjaar. (Roland Desnerck: Oostends 
woordenboek. 1972)

•  Apsjaar, dwaas, mafkees. (Claire van Putten: Antwerps zakwoorden-
boek. 1993)

•  (Jack de Graef: Het Antwerps dialect van dezekestijd tot in de 21e 
eeuw. 1999. 11e druk) (onder hapsjar)

•  Absjaar, nabsjaar: komt van hapschaar, een wetsdienaar die toen-
ertijd niet erg geliefd was. Hun bijnaam betekende dievenleider, on-
betrouwbaar persoon, vrek, rare snuiter, lastpak. (Tony Rombouts & 
Bert Bevers: Antwaarps Nederlands Woordenboek. Vierde herziene 
druk. 2006)

•  Door de boxen galmt ‘Daar in dat kleine café aan de haven’ en een 
oude man in legeruniform zingt luid mee. Zijn buurman aan de toog 
steekt zijn pijp aan en roept lachend: ‘’t Zal wel gaan zeker, absjaar.’ 
(Thomas Blommaert: Ik was nog nooit in Zelzate geweest. 2010)

•  Hapschaar: Apsjaar (<Fr. Happechair, ben. Voor een lagere ge- 
rechtsdienaar, in het Ned. verbasterd tot hapschaar, hapscheeerder, 
hapsnurker e.d.) m. en s: vervelende klier. BW 19. Hapsjaar, haps-
jeer, apsjaar: opschepper, snoever, bedrieger, onbetrouwbaar per-
soon, valsaard, verrader. Ook Ovl. hapsjaar ‘onbetamelijke persoon, 
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iemand die zich onbehoorlijk gedraagt.’ Wvl. hapschaard, hapsjaart, 
hapesjaar, met verschillende betekenissen. De Wvl. bet. ‘politie- 
agent, veldwachter’ is wel oorspronkelijker, blijkens Ndl. hapschaar, 
hapscheer ‘lagere gerechtsdienaar in vrogere eeuwen’ (GVD). Zoals 
De Bo en Vercoulllie verklaart Van Dale het woord als zinwoord < Fr. 
happe-chair ‘grijp-vlees’, met dezelfde betekenis. Mij lijkt het omge-
keerde het geval te zijn hapscheer > happe-chair. Aannemelijker lijkt 
me een samenstelling (Weijnen, WNT) van happe ‘bijl’ en D. Serge 
‘lagere gerechtsdienaar’, Mhd. scherge scherje ‘gerechtsdienaar, 
beul’, Ohd. skerio ‘schaarleider’, nomen agentis bij Ohd. scara ‘schaar, 
legerafdeling’. BEW 197. (Casper van de Ven: De Brabantse spot- en 
scheldnamen. 2013)

•  ‘Apsjaar! Ik dacht dat je al getrouwd was!’ (Yves Saerens: De dwars-
ligger. 2016)

•  Den apsjaar – de betreurde Frank Aendenboom – deed me meteen 
aan mijn vader denken vanwege zijn taal, zijn gilet en zijn mis- 
prijzende blikken. (Diane Broeckhoven: Kroniek van een overzichtelijk  
jaar. 2019)
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89.

yallah, yellah

(2008) (straattaal) kom op.

•  Abdoellah belde aan en riep direct naar boven: ‘Ewa! Fadil! Yellah! 
Asaghbie, yellah!’ (Hans Sahar: De gebroeders Boetkaboet. 2008)

•  ‘Man, je lijkt wel een wijf’, zucht Joost. ‘Blijf je aan dat haar plukken?’ 
‘Yellah’, zegt Omar. ‘We moeten gaan, Tom, anders kom ik te laat. 
Laters, Joost.’ (Vrank Post: Bad boys for life. 2008)

•  ‘Yalla yalla! “Opschieten” op z’n Marokkaans’, lacht Isa. (Vrank Post: 
Judgement Day. 2010)

•  Yallah Youb, waarom wil je naar huis gaan? (Fikry El Azzouzi: Drarrie 
in de nacht. 2014)

•  Onbewogen staart hij mij aan en zegt: ‘yallah, we vertrekken.’ (Fikry 
El Azzouzi: Het schapenfeest. 2015)

•  Hij keek mij voldaan aan, pakte zijn wandelstaf van de grond en zei: 
‘Yallah, yallah.’ (Mano Bouzamour: Bestseller Boy. 2018) 

•  Opstaan, Ziad. Yalla, vriend, sahbi, kom, snel! (Khalid Boudou: 
Pizzamaffia slaat door. 2019)

•  Er zijn daar geen lekkere wijven, hoor, het is een netwerkevent. Yalla! 
Die Layla meid heeft me al drie keer geappt (Dieuwertje Heuvelings: 
Auxiety. 2020)

•  ‘Rapido’ zegt die fraudeur dan ook nog, en dan klapt hij in zijn handen 
en roept tot overmaat van ramp heel denigrerend: chop chop! Yalla 
yalla! (HP/ De Tijd, maart 2022)
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90.

bordeelsluipers

(1950+) (sch.) suède herenschoenen met dikke crêpe-
zolen. Na W.O. II uit Amerika geïmporteerd. Ze waren 
vooral populair onder de Amsterdamse pleiners,de 
artistiekelingen die zich ophielden in de buurt van het 
Leidse plein. Bordeelsluipers (of:-schuivers) werden ze 
genoemd,wellicht omdat ze geen lawaai maakten of om-
dat men meende dat pooiers ze vaak droegen. In Enge-
land, waar men van ‘brothelcreepers’ sprak, werden ze 
altijd geassocieerd met rock en rollmuziek. Ze werden 
gedragen door de Engelse nozems, de Teddy Boys. 

•  „Klaarover” is zo’n woord; geen zinnig mens zegt meer „verkeers-
brigadiertje”, en terwijl „raceplee” en „nogafiets” het, evenmin als 
„bordeelsluipers’’ voor een bepaald soort schoenen, hebben kunnen 
uithouden — zij riekten te veel naar het cabaret, naar de conférence 
— is het woord „morgenster” gewoon geworden — dat wil zeggen: 
wie het gebruikt geeft zich. geen rekenschap meer van de oorspron-
kelijke, letterlijke betekenis, zoals niemand meer bij de uitdrukking 
..iemand een loer draaien” nog aan de valkenjacht denkt. (Het Parool, 
25/03/1959)

•  Wil je mij dollen? Met je hoerajas en je bordeelsluipers? (Jan Cremer: 
Ik Jan Cremer. Tweede Boek. 1967)

•  Zijn schoenen werden bekeken en te puntig bevonden. 
‘Bordeelsluipers’, merkte een jongen afkeurend op. (Boudewijn van 
Houten: De Ontgroening. 1971)

•  Bordeelsluipers: suède schoenen. (Piet Grijs: Blijf met je fikken van 
de luizepoten af. 1972)

•  Bordeelsluipers: suède herenschoenen.  (Opoe Herfst. Samengesteld 
door reclame-adviesbureau Advertising Marketing + Design, 
Rotterdam. 1973)

•  In rijen voor de bioscoop. Jongens met strakke broeken en bor-
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deelsluipers. (Leeuwarder Courant, 18/09/1974)
•  (Henk Salleveldt: Het woordenboek van Jan Soldaat. 1978)
•  Stipt op tijd stopte-ie piepend voor mijn bordeelsluipers. (Bert 

Jansen: En nog steeds vlekken in de lakens. 1978)
•  Morgen verschijn ik in bophemd en ‘n smalle pijpjesbroek. 

Bordeelsluipers... en een fantasiedas! (Johnny van Doorn: Gevecht 
tegen het zuur. 1984)

•  Je had geen zin meer om een paar keer per week je schoenen te poets- 
en en dat maakte je duidelijk door suède schoenen aan te trekken. 
Bordeelsluipers, werden ze genoemd. (Bert Hiddema: Scheuren in 
het asfalt. 1985)

•  Ik wilde zogenaamde bordeelsluipers, van die suède schoenen die 
volgens mijn broer alleen werden gedragen door mannen die ‘ver-
keerd’ waren. (Theodor Holman: Een lekker leven. 1986)

•  Wie hem, de voeten in bordeelsluipers gestoken, op de bijgevoegde 
foto bekijkt, snapt ogenblikkelijk dat geen enkele fotograaf in staat 
zou zijn geweest hem als iets anders af te beelden. (W. F. Hermans: 
Door gevaarlijke gekken omringd. 1988)

•  En daar zaten we allemaal met die suède schoenen, weet je wel, die 
bordeelsluipers en zwarte coltruien, eindeloze discussies te voeren, 
over Kerouac en Camus. (Oor, 30/01/1988)

•  In Arnhem ‘kon je niets krijgen’ dus je liftte naar Amsterdam om in 
tweede-handswinkeltjes zwarte opa-broeken te kopen met een krijt-
streepje, suède bordeelsluipers van Clark en gebreide wollen dasjes, 
dan zag je er ‘blits’ uit. (Haagse Post, 15/07/1989)

•  Voordat die lichtjes er waren liepen de mannen hier ‘s nachts schichtig 
rond, op zachte schoenen die dan ook ‘bordeelsluipers’ heten. (Vrij 
Nederland, 03/03/1990)

•  ‘Wij droegen vroeger in elk geval van die bordeelsluipers, in plaats 
van die soldatenkistjes,’ roept een getergde vader. (Opzij, november 
1992)

•  A propos schoenen: na de oorlog kwam bijna tezelfdertijd met de 
New-Look-mode voor vrouwen, ook iets nieuws voor mannen uit 
Amerika: suède schoenen met rubberzolen. Stel je zo iets voor. Ze 
werden onmiddellijk met afgrijzen ‘bordeelsluipers’ genoemd en het 
duurde enige jaren voor ze door iedereen geaccepteerd en met plezier 
gedragen werden. (Agnies Pauw Van Wieldrecht: Vin-je dat we een 
hoed op moeten? Persoonlijke herinneringen aan een bijna vervlo-
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gen levensstijl. 2003)
•  Hij zag me een keer naar zijn schoeisel kijken en vroeg of ik zijn bor-

deelsluipers mooi vond. (Guus Bauer: Het geheim van Treurwegen. 
2013)

•  De jongens uit haar klas liepen toen op zogenoemde bordeelsluipers: 
suède schoenen die aan pantoffels deden denken. (Marion Bloem: 
Lust en liefde. 2014)

•  Als typerend detail in zijn outfit droeg de Pleiner halfhoge suède 
schoenen met dunne, crêpe-rubberen zolen. Dat was nou precies het 
soort schoenen waarop een Dijker nog niet dood gezien zou willen 
worden; de zachte zool van die verwijfde stappers leverde ze (niet 
alleen bij de Dijkers) de bijnaam ‘bordeelsluipers’ op. (Han Lörzing: 
Mijn generatie. Een ode aan de babyboomer. 2015)

•  ‘Sinterklaas draagt bordeelsluipers!’ roept ze. (Jacques Klöters: 
Voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen. Mijn journaal. 2016)

•  Hij heeft schoeisel aan dat onze vaders en moeders ‘bordeelsluipers’ 
noemden. Als kind kon ik lang over die benaming nadenken. Ik wist 
vaag wat een bordeel was. Daarvoor gingen morsige mannen spe-
ciaal naar Parijs. Op die schoenen dus. (Thomas Verbogt: Waaitaal. 
Woorden uit de waan van de dag. 2016)

•  Als meisje mag je geen broek dragen, de jongens moeten elke week 
naar de kapper. Bordeelsluipers, je weet wel, van die suède schoenen, 
mogen ook niet. (René van Rooij: Het korte leven van Heleen. 2018)
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91.

moraalridder

(1939) (oorspr. sl., thans form.) iemand die zich altijd 
moraliserend opstelt; zedenprediker; fatsoensrakker*. 
Niet vermeld in het grootste Nederlandse woordenboek, 
het WNT en ook niet opgenomen in de grote Koenen 
(1986). Ridder is in onze taal erg populair als suffix. 
Vgl. anaalridder*; bipsridder*; bonnenridder*; chocola-
deridder*; driepootridder*; geitewollensokkenridder*; 
kameelridder*; kruisridder*;  pedaalridder*; pennen-
ridder*; penseelridder*; pijltjesridder*; pluymridder*; 
reetridder*; rugridder*; ruigridder*; strontridder*; 
toetsenbordridder*; waalridder*; wolkenridder*; zadel-
ridder*; zeikridder*.

•  Het duurt lang, maar tegen deze verbeten en nietssparende eerlijk-
heid moet zelfs de moraalridder het blijkbaar afleggen. (Jacques den 
Haan: Een leven als oordeel. 1968)

•  Wij moeten proberen de jeugd en het verdere nageslacht te leren op-
bouwen van de fauna (en natuurlijk ook de flora) die door ons is afge-
broken en nog steeds wordt afgebroken. Het materialisme als gevolg 
van de welvaart heeft ons zedelijk gevoel vergiftigd! „Menselijke 
denker”: gebruik uw verstand! „Menselijke liefdesapostel”: ge-
bruik uw hart! „Menselijke moraalridder”: laat uw geweten spreken! 
(Leeuwarder courant, 23/06/1978)

•  Hij is gewoon iemand die zich altijd moraliserend opstelt, uiteraard 
niet in de betekenis van moraalridder of zedepreker, want dan zou je 
nooit erotische poëzie vertalen, maar als iemand die blijft ijveren voor 
de idealen waarmee hij opgroeide. (Fernand Auwera: Engagement of 
escapisme?1985)

•  Prince schiet met zijn liedjes over masturbatie Amerikaanse moraal-
ridders in het verkeerde keelgat. (De Morgen, 03/09/1985)
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•  De Jan Plezier is een moraalridder  geworden. (Monika van Paemel: 
De vermaledijde vaders. 1985)

•  Ik vraag me af of, zelfs als je het milieu als nieuwe toetssteen (lees: 
hoeksteen) neemt, een houseparty meer energie verslindt dat vier-
duizend ‘huisfeestjes’ thuis voor de buis, bij de kachel, met een paar 
lampjes aan. Ik heb daarom de stellige overtuiging dat deze moraal-
ridder een besparing op het aantal kamerzetels van Groen Links 
belangrijker vindt dan een redelijk milieubeleid. (De Volkskrant, 
30/04/1994)
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92.

tata, tatta

(1989) (straattaal) zowel een neutrale benaming voor 
een Nederlandse witte persoon (In de populaire Neder-
landse serie Mocro Maffia wordt het personage Tatta 
gespeeld door acteur Robert de Hoog) als een scheld-
woord voor zo’n blanke Nederlander. Tata is eigenlijk 
een verkorting van het Surinaamse ‘ptata’ (aardappel) 
en daarmee een verwijzing naar het feit dat Neder-
landers veel aardappelen eten. De populariteit van het 
woord is niet alleen te danken aan de misdaadserie 
maar ook aan de Facebookgroep Tattas be like. Syn.: 
bakra*; kaas*; kaaskop*.

•  Tata: rotnederlander. (Subtaal van jongeren in het Parool, 25/11/1989)
•  Tata (Sur.) blanke. (Frank Bierens & Mo Veld: Gigataal. 

Stijlwoordenboek voor het nieuwe millenium. 1999)
•  Maar Surinamers weten wel beter; in Nederland barst het van de 

illegale Surinamers -mensen die na de onafhankelijkheid voor het 
Surinaamse staatsburgerschap kozen, maar later spijt kregen. Weten 
die ‘tata’s’ veel. Tata’s? ‘Hollanders. Een tata is een blanke, een witte, 
een kaas, een patat.’ (HP/ De Tijd, 01/11/2002)

•  Tata. (Straattaal) Blanke, Hollander. Afkorting van pta, Sranan 
voor aardappel, de essentie van de Hollandse maaltijd. (Martin 
Meulenberg: Van adat tot zwart-rechts. Lexicon van de multicul-
turele samenleving. 2003) 

•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004) p. 98
•  Allemaal tata’s lopen daar (> Iberisch patata(‘aardappel’)?? (scheld-

naam voor) ‘Nederlander’). (Neerlandica extra Muros. Jaargang 2005)
•  Zijn vriendenkring bestaat gedeeltelijk uit wat oudere Marokkaans-

Nederlandse medescholieren, schoolverlaters en spijbelaars, en 
gedeeltelijk uit jongens uit de Nieuwmarktbuurt, de buurt waar hij 
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zijn lagereschooltijd doorbracht en nu nog woont. Uit het gesprek 
wordt gaandeweg duidelijk dat het hierbij moet gaan om een bont 
gezelschap van Nederlanders (‘tata’s of kaaskoppies genaamd’), 
Antillianen, Afrikanen, Turken en Marokkanen. (Hester Dibbits, 
Isabel Hoving, Marlou Schrover: Cultuur en migratie in Nederland. 
Veranderingen van het alledaagse 1950-2000. 2005)

•  Rest ons nog de overige leden van het Kaap Verdiaanse meidencol-
lectief DuMeits aan u voor te stellen: Naast de hierboven aangehaal-
de aisha_starr_* zijn daar de cabosmatjes BabyMari__ en miilaa_*. 
Volgende week weer een nieuwe fittie. Hopelijk dan eens wat boek-
ende tatta’s uit Schubbekutteveen. We gaan je zien! (www.geenstijl.
nl., 01/02/2008)

•  ‘Oppassen, tatta,’ zei een kleine, dikke Marokkaans uitziende jongen 
met een witte pet en een leren jack met bontkraag. ‘Het is glad hier. 
Je weet toch.’ (Henk van Straten: Kleine stinkerd. 2008)

•  Mijn dochter noemde me laatst een ‘tata’, een kaaskop, omdat ik 
iets dat ik gratis had gekregen, als cadeau aan iemand doorgaf. (de 
Volkskrant, 17/08/2006)

•  De zeldzame Nederlanders in uw wijk zijn een soort ‘dingen’, ‘kanker- 
tatta’s’ die je best mag beroven. HP/ De Tijd, 10/08/2007)

•  Hij viel enorm in de smaak bij de ‘tatta’s’, Nederlanders, wanneer hij 
bij de aanduiding van de jonge raddraaiers krachttermen gebruikte 
als ‘tuig’ dat ‘harder moest worden aangepakt.’ (Vrij Nederland, 
27/10/2007)

•  Er zijn wel meisjes met grote tata’s, maar ik zie ze nu even niet. 
(Robert Vuijsje: Alleen op de wereld. 2009)

•  Dat vriendelijke negerts uit Marokko echt heus wel zoete koffie 
willen drinken met blanke tatta’s als iedereen maar snel cultureel 
gaat speeddaten met een verzekeringsboer? (www.GeenStijl.nl, 
10/11/2011)

•  Een jongetje dat net zou oud was als het jongetje met de middelvinger, 
riep hard: “Ha ha ha, vergeet die tatta z”n tas. Ha ha ha, je bent kanker- 
dom, echt kankerdom.” (Saul van Stapele: Witte panters. 2012)

•  Hij nam na de YouTubehit zelfs nog een liedje op, Ik steel van die 
rijke tatta’s. Tatta betekent ‘blanke’ of ‘Hollander’; het komt van 
het Surinaamse patatta, dat ‘aardappel’ betekent. (Vivien Waszink: 
Woord! De taal van nederhop. 2013)

•  Toen ik eventjes naar het toilet ging, vroeg Skippybal mij: ‘Yo, die 
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tata, vette bodywarmer heeft-ie, man... Gaan we ’m smooth aan- 
  pakken?’ (Mano Bouzamour: De belofte van Pisa. 2013) 

•  Skiën is voor tata’s, meester! (Johan Goosens: Wie heeft er wél een 
boek bij zich? Een jaar lang leraar op een ROC. 2014)

•  Zijn moeder kwam uit Marrakesh; niet uit een dorpje in het noorden, 
en zijn vader was een kaaskop, een ‘tatta’, verliefd geworden tijdens 
een vakantie. (Henk van Straten: Bidden en vallen. 2015)

•  Tata is straattaal voor aardappelhoofd: de blanke Hollander of kaas-
kop dus. (de Groene Amsterdammer, 09/06/2016)

•  “Die tatta”s krijgen toch geen boete. Wedden?” zegt de kleine jongen 
bij het hek. (Yasmina Aboutaleb: Dit maak je nooit meer mee. 2016)

•  Brada’s om mee te chillen, smoken en tjappen, ‘die meisje met die 
tantoe dikke sanka’, tatta’s met skere patta’s; ook op hun bekakte 
grachtengordelschooltje dringt de straattaal door. (Sylvia Witteman: 
Jullie zijn zelf gek. 2017)

•  Hij sprak dat allemaal niet uit, naïef was hij niet – je tekende je 
doodvonnis als je zou zeggen dat je eigenlijk best wat meer tattas 
in je klas zou willen hebben. (Stad van zachte idioten. Verhalen uit 
Utrecht. Samengesteld door Ronald Giphart 2017)

•  Succes met schrijven, strijder. Laat die stomme tata’s schrikken van je 
schrijfkunsten. (Mano Bouzamour: Bestseller Boy. 2018) 

•  Wilde ik mijn communicatie per se versleutelen? Nee, nee, nee en nog 
eens nee. Geen weldoordacht spreekmotief voor deze tata (aardappel- 
eter, beschrijving van een typische Nederlander, Sranantongo). (Jiska 
Duurkoop: Straatpraat. Hoe moderne straattaal Nederland verenigt 
en verdeelt. 2018)

•  Het is blijkbaar een behoorlijke schok, vooral voor de vrouwen, om 
mij hier tussen al dat ‘tuig’ te zien zitten, en ik val natuurlijk behoo-
rlijk op als enige tatta, haha, zo noemen ze kaaskoppen hier. (Andries 
Bik: Grand Hotel de Bajes. 2019) 

•  Ik hou van al mijn fans, mocro of tatta, goed kapseltje of gek kapselt-
je, straight of gay. (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

•  (Smibanese woordenboek. 2e druk. 2020)
•  Het was niet volslagen onwaar, de horeca is voor mensen van licht-

getinte variëteit vaak dé plek om te scharrelen en te jagen, aangezien 
ze niet doen aan uitgaan of tinderen, zoals tatta’s doen. (Lale Gül: Ik 
ga leven. 2021)

•  Sterk en hilarisch zijn de dialogen van Amsterdamse scholieren met 
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een Marokkaanse, Turkse, Afghaanse, Surinaamse, Koerdische en 
Joodse achtergrond die elkaar in rauwe taal dissen tijdens een Rome-
reis. Je leert vreemde woorden kennen als tatta’s (witte, autochtone 
Nederlanders), kech (Turks voor hoer), kehba (Berbers voor hoer), 
drerries (jongens in het Berbers) top of ibne (flikker in het Turks), 
moetjoe (iemand die uit angst voor haar omgeving buiten de stad 
met Jan en alleman flikflooit).’ (Nico Keuning: De boekenfluisteraar. 
Over schrijven en schrijvers. 2022)
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93.

loesoe, lusu

(1999) (< Sur.) (straattaal) weg, verdwenen: ‘Ik ga loe-
soe’: ik ga ervandoor, ik ga naar huis.

•  Loesoe (Sur.) ‘ik ga loesoe’: ik ga weg, ik ga naar huis. (Frank Bierens 
& Mo Veld: Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieuwe millenium. 
1999)

•  De tweede oorzaak van de relatief grote import uit het Surinaams 
is een linguïstische: veel Surinaamse woorden hebben de klank-
structuur medeklinker - klinker - medeklinker - klinker, zoals loesoe.  
(Onze Taal. Jaargang 68. 1999)

•  ‘Straattaal bestaat uit een mengtaal van Nederlands met daardoor-
heen al of niet aangepaste of vervormde woorden uit andere talen 
en ook allerlei nieuwe, zelfbedachte woorden. Uit mijn onderzoek-
je blijkt dat het Sranan, de belangrijkste Surinaamse creooltaal, de 
grootste leverancier is van straattaal. Woorden als doekoe (geld), 
loesoe (weggaan), chickie (meisje), faja (erg/vies), fitti (vechten), 
scott(en) (vernedering/vernederen), Patata (oorspronkelijk: aardap-
pel, hier in de toepasselijke betekenis van ‘Nederlander’) en Damsko 
(Amsterdam), zijn het meest gebruikt.’ (het Parool, 26/06/1999)

•  Taalwetenschapper Rene Appel doet al jaren onderzoek naar het ge-
bruik van straattaal door jongeren. Hij vindt dat straattaal een verri-
jking is van het Nederlands. ‘Het is heel goed mogelijk dat straattaal 
steeds verder doordringt tot het gewone Nederlands. Dat is niet erg. 
Er komen nieuwe uitdrukkingsvarianten bij. In plaats van sodemieter 
op, lazer op, donder op en fuck off kun je nu ook zeggen: ‘ga loesoe’. 
(de Volkskrant, 13/11/1999)

•  ... en alle vier brabbelen ze hetzelfde Nederlands doorspekt met woor-
den uit het Engels, Papiamento (Suriname en Antillen), Arabisch en 
Turks. Gimmi soetoe, ab. Ik ben skeer. (geef me een trekje van je si- 
garet, vriend, ik ben blut) En als Sylvester weg gaat: ,,Later, bradas. Ik 
ben loesoe.’’ (de Standaard, 10/03/2000)

•  Een jongen met een deels Surinaamse achtergrond vertelde me bij- 
voorbeeld dat hij het woord lusu, dat ‘weg’ in de betekenis van ‘ver- 
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dwijnen’ betekent, niet meer gebruikte omdat iedereen dat al zei. Hij 
gebruikte nu floos, en in het materiaal dat ik heb verzameld komt 
naast lusu, das en floos ook al de nieuwe vorm flosas voor. (Onze Taal. 
Jaargang 69. 2000)

•  Hier begrijp ik werkelijk geen biet van. Fatoe? Chill? Fatya? Flex? 
Loesoe? (de Volkskrant, 08/03/2001)

•  Zij ontdekte dat Nederlandse jongeren de taal van hun allochtone 
vrienden immiteren: ‘Gimmi soetoe man! Ik ga loesoe!’ (Trouw, 
07/05/2001)

•  (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004) p. 103
•  Deze tendens is heel duidelijk zichtbaar in het nachtleven. Als je een 

willekeurige discotheek binnenloopt, zie je de vleeskeurende blikken 
elkaar aftasten en als de nacht vordert, zie je dat alcohol alle grenzen 
doet vervagen: iedereen is loesoe (ver weg). (het Parool, 06/08/2005)

•  Urban: het was nog niet in, of het was alweer uit. Please, ga loesoe 
met dat belachelijke woord, verzuchtten trendkringen een jaar ge-
leden al. Jongerenwatchers beschuldigden marketeers van het cree- 
ren van een hype. (de Volkskrant, 01/09/2005)

•  Anna geilt op de vader van haar oppaskinderen. Anna vecht op school 
met leeftijdgenootjes: ‘Ga loesoe!’ (de Volkskrant, 30/03/2006)

•  Doekoe, geld, is weer Surinaams, ook wel duku. En doekoeloos is dus 
geen geld. Taalkundige Rene Appel deed in 1999 onderzoek naar 
straattaal onder Amsterdamse jongeren. Zijn top tien werd aange- 
voerd door doekoe; daarna volgden loesoe (weggaan), chickie (meis-
je).(het Parool, 29/04/2006)

•  De Arubaan krijst naar dikke Billie naast me: ‘Freak! Waarom is die 
bitch loesoe?’ (Patricia Vlasman: In alles eenzaam. 2010)

•  Vooral woorden en uitdrukkingen uit het Sranan (Surinaams) en 
het Papiaments worden tot de straattaal gerekend. Surinaams zijn 
bijvoorbeeld loesoe (weg), vooral in ik ga loesoe, en brada (broer; 
vriend). (Vivien Waszink: Woord! De taal van nederhop. 2013)

•  ‘En Sosa?’ vroeg Isaiah, wetend dat dat een van de meest menson-
terende dingen was die je een rapper kon aandoen. ‘Die ging loesoe,’ 
antwoordde Layla. (Dieuwertje Heuvelings: Auxiety. 2020)

•  Straattaal kent ook nieuw bedachte woorden, zoals das. Iemand kan 
zeggen ik ga das of ik ga loesoe, beide betekenen ‘ik ga weg’, en het 
laatste woord, loesoe, komt uiteraard weer uit het Surinaams. Andere 
voorbeelden van nieuwe (Nederlandse) woorden zijn: dieken (‘kij- 
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ken’), floes (‘geld’) en salak (‘sukkel’). (René Appel: Taalstukken. 
2021)

•  Loesoe. Etymologisch zou ook deze jongerenterm zijn oorsprong in 
het Engels vinden, namelijk in ‘to lose’. Het is echter geen taalvariant 
op het woord ‘loser’ zoals je zou kunnen vermoeden, maar een uit- 
drukking die doelt op ‘weg’ of ‘het afgebold’ zijn. Het is dus niet zo 
dat je kind zijn vrienden steeds losers noemt wanneer het vertelt dat 
ze ‘loesoe’ waren. Je hoeft nog niet meteen de gezinstherapeut te bel-
len. ‘Waar is Ella nu? Die is ineens loesoe.’ (Knack Focus, 16/02/2022)

•  (Alla Peeters & Petra Sleeman: Taalmysteries. Raadselachtige feiten 
van grote en kleine talen. 2022) p. 28



193

PO
PU

LA
IR

 TA
A

LG
EB

R
U

IK
 2022

94.

trots als een aap met zeven 
ruggen (lullen, staarten)

(1950) (inf.) erg trots.  Er bestaan talrijke varianten. 
Syn.: als een hond met zeven lullen enz.

•  Buurman ziet me naar die terrien kijken en hij trekt weer zijn profes-
soren-gezicht aan en zegt, trots als een aap met zeven staarten: „Dat 
is een uitvinding van mij! (Meyer Sluyser: Hier is de VARA: 25 jaar 
democratisch-socialisme in de omroep. 1950)

•  ‘Daar sta ik dan,’ zei hij opeens, ‘een aap met zeven lullen en mét zijn 
moe-der”. (Willem Brakman: Die ene mens. 1961)

•  Heeft hij Anja verteld. Trots als een aap met twee lullen natuurlijk. 
(Ton Anbeek: Sisyfus verliefd. 1990)

•  Nijmans grootste succes was de transfer van John de Wolf naar 
Wolverhampton Wanderers. Hij hield er een slordige 150.000 aan 
over. “Zo trots als een aap met zeven ruggen liep hij rond,” zegt Van 
Daalen. (HP/ De Tijd, 24/02/1995)

•  Dilara is een klein Turks meisje van vier jaar en vandaag is ze zo trots 
als een aap met zeven staarten, want eindelijk, eindelijk is de lang-
verwachte dag aangebroken: zij mag de logeermuis het weekend mee 
naar huis nemen. (NRC Handelsblad, 09/12/2000)

•  Ik was zo trots als een aap met zeven staarten. (Elsevier, 21/04/2001)
•  Ik heb me daarna de pleuris gewerkt om hem te kunnen kopen. Sinds 

kort heb ik hem echt, mijn Black Jack. Zo noem ik hem, want hij is 
zwart. Ik ben er zó verschrikkelijk trots op, ik voel me als een aap met 
zeven lullen, als dat in de krant mag. (Algemeen Dagblad, 24/04/2004)

•  Zijn verwijzing naar je prijs vond ik wel hilarisch, ik heb hem en-
kele malen meegemaakt tijdens ‘alweer een prijsuitreiking’ en daar 
gedroeg hij zich even nederig, hooghartig en vooral zelfgenoegzaam 
als een aap met zeven lullen. (Anneke Brassinga en Freddy Rikken: 
Tussen vijf en twaalf. 2005)

•  Man, dan was ik zo trots als een aap met zeven lullen. (Nieuwe Revu, 
19/10/2005) 
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•  Trots als een aap met zeven lullen was hij, op dat schoongeschuurde 
bakje. “Kijk, zó doe je dat!” zei hij tevreden. (Sylvia Witteman: De 
huisvrouwmonologen. 2013)

•  Op het gemeentehuis van Hollands Kroon in de kop van Noord-
Holland loopt de ambtenaar met de borst vooruit. Trots als een aap 
met zeven lullen omdat de baas het nieuwe werken heeft omarmd. 
(Nieuwe Revu, 06/12/2017)
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95.

meme

(1995) (< Eng. uitspraak: miem) (internet) grap die 
slechts een select groepje surfers begrijpt; een idee dat 
zichzelf verspreidt en mensen zonder nadenken overne-
men. Memes verspreiden zich in de vorm van video’s, 
foto’s of tekstjes die razendsnel gedeeld worden via 
sociaalnetwerksites. Zie ook: meme techno. 

•  Produkten moeten vandaag de dag ideeenwerelden als ozonlagen om 
zich heen weten. Meme’s hebben dat, zegt Aboud. Wat is een meme? 
Een meme (spreek uit: miem) is een produkt dat staat voor een idee, 
een gedachte, betrokkenheid. Een meme suggereert iets dat buiten 
zichzelf bestaat, iets dynamisch. Apple Macintosh is een meme, en 
Internet, en ook Nike. Het zijn symbolen die naast power ook ‘in-
houd’ hebben, al was het alleen maar omdat ze in de geest van de ge-
bruiker hebben kunnen binnendringen. (de Volkskrant, 19/09/1995)

•  (Frank Bierens & Mo Veld: Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieu-
we millenium. 1999)

•  Op tumblr, een sociaal netwerk waar vooral jongeren, meestal ano- 
niem, content met elkaar delen, bestaat een actieve feministische 
gemeenschap. Er worden memes (plaatjes met grappige tekst, vaak 
running gags in bepaalde kringen), gedichten en ervaringen gemaakt 
en gedeeld. (Linda Duits: Dolle mythes. 2017)

•  Het begrip memetica - afgeleid van het woord meme - werd eind 
jaren zeventig geintroduceerd door de bioloog Richard Dawkins in 
zijn boek The Selfish Gene. Een meme is een idee dat heeft postge-
vat in de hoofden van mensen, daar een eigen leven leidt en zichzelf 
repliceert in de hoofden van andere mensen. Met memen ben je be-
hept, ze zitten in je hoofd, maar als het ware ook in je genen. (Next, 
25/08/1999)

•  Wie de afgelopen jaren een lollig filmpje doorgestuurd kreeg, kon 
er bijna zeker van zijn dat het om een `meme’ ging: een zichzelf su-
persnel uitbreidende rage onder internetters. (Algemeen Dagblad, 
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23/02/2013)
•  Het ontkennen van de Holocaust word een meme genoemd en zelfs 

‘expert level trolling’. (Vrij Nederland, juni 2017)
•  Gingell verwijst naar evolutionair bioloog Richard Dawkins, die in 

zijn boek The Selfish Gene (1976) de wetenschappelijke term meme 
introduceerde. Naast genen heb je ook ‘memen’: informatiedragers 
die ons cultureel erfgoed (zoals taal, mythen en religie) opslaan en 
doorgeven. Memen worden op een vergelijkbare manier doorgegeven 
als genen, door replicatie, zij het in de mildere variant van imitatie. 
Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop kinderen een taal leren, 
door hun ouders na te praten. (Willy Martin & Marcel Thelen: Vak-
taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje. 2017)

•  Vanuit de evolutiebiologie beschouwd is kantoortaal een belangrijke 
‘meme’ geworden: een informatiedrager waarmee we cultureel erf-
goed opslaan en doorgeven. (Jiska Duurkoop: Straatpraat. Hoe mo- 
derne straattaal Nederland verenigt en verdeelt. 2018)
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96.

schiet mij maar lek!

(1967) (oorspr. sold.) uitroep van verbazing, wanneer je 
iets niet kunt geloven. In 2001 de titel van een populaire 
Nederlandse televisieserie. Moderne varianten: schiet 
mij maar in een condoom (in een kerstboom enz.). In 
Eng. slang: You could have knocked me down with a 
feather.

•  Toen ik het hoorde heb ik gezegd: Schiet mij maar lek, ik kan het niet 
geloven. (Algemeen Dagblad, 21/12/1967)

•  (Henk Salleveldt: Het woordenboek van Jan Soldaat. 1978)
•  De film, ‘Schiet mij maar lek’, is mede gebaseerd op de ervaring van 

een van hun collega’s. Hij raakte in 1989 tijdens een vechtpartij met 
een kassarover zijn pistool kwijt. (Nieuwsblad van het Noorden, 
30/03/1991)

•  Je bent een fan van Paul de Leeuw, je gaat naar zijn voorstelling en je 
amuseert je. Je vernielt geen meubilair, gedraagt je niet onbeschoft 
en valt geen mensen lastig. Je lacht om een komiek, wat daar fout aan 
is weet ik niet. Schiet mij maar lek. (Algemeen Dagblad, 12/03/1993)

•  De keeper van Italië veroorzaakt een strafschop. Waar blijft dan die 
rode kaart? Daar zijn toch geen nieuwe instructies voor nodig? Niet 
eens een gele kaart! Toen dacht ik: schiet mij maar lek! Hoe moet 
ik zon situatie straks in de Nederlandse competitie beoordelen? 
(Nieuwsblad van Friesland, 16/07/1994)

•  Het grote probleem van de serie lijkt echter zo langzaamaan ook het 
probleem van de enquete te worden. Aan het begin van de aflevering 
krijg je een onbegrijpelijke zaak voor de kiezen, halverwege ben je 
ervan overtuigd dat je het helemaal begrijpt. Maar als de eindtune 
ingezet wordt, denk je: schiet mij maar lek, ik snap er niets meer van. 
(Trouw, 24/02/1999)

•  Deborah Gravenstijn gaat naar de finale door ippon! Schiet mij maar 
lek. (Kluun: Klunen. 2008)

•  Ze creëert ter plekke met uitgeklapte armen, de handpalmen omhoog 
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en die opgetrokken wenkbrauwen een pose waaronder niets anders 
kan staan dan Schiet mij maar lek. (Gijs de Swarte: Dan maak je maar 
zen. 2017)
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97.

barfen

(2000) (< Eng. to barf + en) (jeugd) kotsen, braken. Ook: 
een barfie leggen.  

•  (Corriejanne Timmers: Faxen faxte gefaxt. 2000)
•  ‘Barfen’ en ‘beren’ zijn typisch voor de Oost-Vlaamse jongerentaal. 

Ze komen ook een paar keer over de provinciegrens voor: ‘barfen’ in 
het West-Vlaamse Waregem en het Antwerpse Mechelen en ‘beren’ 
in het West-Vlaamse Knokke-Heist en het Vlaams-Brabantse Tielt. 
(Evelien Van Renterghem e.a.: Variatie(s) op je bord! Dialect en jon-
gerentaal voor eten en drinken. 2007)

•  Iemand die ‘mieters’ zegt is hoogstwaarschijnlijk boven de zestig en 
van goeden huize, iemand die ‘een barfje gaat leggen’ is een vwo-
tiener uit de Randstad (die gaat over geven), vrouwen die ‘iiis-goed’ 
zeggen werken vaak in een regelfunctie, iemand die het over ‘re-
sultaatgericht werken’ heeft en op zaken ‘infocust’ vergadert te veel, 
iemand die ‘keigoed’ zegt komt vermoedelijk van beneden de rivie- 
ren, terwijl mensen die ‘machtig mooi’ zeggen doorgaans uit het 
noorden des lands komen. (Jan Kuitenbrouwer: De woorden van 
Wilders & hoe ze werken. 2010)

•  Ik was aanwezig bij een discussie onder studenten over dit drank-
spel. Wat me daarbij het meest boeide, was dat ik erg veel woorden 
en uitdrukkingen voorbij hoorde komen die ik niet kende. Ze gin-
gen allemaal over zuipen, erg dronken worden (bakkie lam worden) 
en over hoe dat kan eindigen: met flink over je nek gaan. Vooral de 
rijke woordenschat voor ‘kotsen, spugen, overgeven’ vond ik opval-
lend. Hier een greep: plasje leggen, taartje leggen, barfen, een barfie 
leggen, een laf barfie leggen (= heel vies kotsen), over je baard gaan, 
een brokkeltje leggen, over je huig gaan, over je snater gaan, omge-
keerd kakken en nekken (,,Heb je nog genekt gister?”; ,,Wat hoor ik? 
Heb je lopen nekken?”). Mijn persoonlijke favoriet: een straatpizza 
bakken. ‘Kotsen’ wordt ook wel valsspelen genoemd - het is niet eer- 
lijk als je je drank niet binnen kunt houden. (Ewoud Sanders in NRC 
Handelsblad, 03/03/2014)
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•  Nekken: kotsen, ook: barfen, achteruit eten, een vloerpizza leggen, 
de sfinx aanbidden, de porseleinen troon omhelzen. (Mare. Leids uni-
versitair weekblad, 14/08/2014)

•  ‘Inez zegt dat je ook je tong moet poetsen’, sprak de tengere. ‘Als 
je je tanden poetst. Dat de meeste bacteriën op je tong zitten. Maar 
toen ik dat probeerde moest ik bijna barfen. Übergoor...’ ‘iiiiieeeeuw!’ 
(Sylvia Witteman: Thuis mag ik niet zeuren. 2016)

•  Barfen: overgeven. (Ykwinno Hensen, Jacomine Nortier & Sterre 
Leufkens: Het verschil tussen lid zijn en lit zijn. Een sociolinguïs-
tische vergelijking tussen Studententaal en Straattaal. 2018)

•  Nou ben ik netjes opgevoed en dat weerhield mij ervan het 
Rauhfaserbehang in dat arbeierswoninkie in Ede-Oost onder te 
barfen met mijn vomitus. (Rob Hoogland & Arthur van Amerongen: 
Het grote foute jongensboek. Deel 2. 2019)
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98.

tramp stamp

(2007) (< Am.-Eng.) tattoo op de onderrug van een 
jonge vrouw. De term suggereert dat de draagster er 
willekeurige seksuele relaties op nahoudt. Vgl. aars-
gewei*, kontgewei*.

•  De schaamte voorbij. Bloot mag, nee, moet haast. Toont de voorzijde 
genoemd Boeddha-buikje, dan schreeuwt op ommezijde een blote 
rugpartij om aandacht. Boven de heupbroek piept alleen nog een 
tanga-reepje, en daar weer boven troont het onvermijdelijke ‘aars-
gewei’. Zo wordt een tribal tattoo, met gewei-achtige vertakkingen 
vlak boven de bilspleet, genoemd. Tja, Gasthuis kan er ook niks aan 
doen. Met het lichaam wordt ook de taal bloter. Nog platter is de aan-
duiding tramp stamp, die vanuit Amerika is overgekomen en die we 
maar onvertaald laten. (Elsevier, 09/06/2007)

•  Chavs zijn white trashers, zoals we ze voorstellen: jogging, petje, 
getatoeëerde onderarmen (Nigel is de enige Brit die ik in die twee 
dagen zie zónder), naveltruitjes rond gepiercete puddingbuiken, hel-
blond of roetzwart geverfd lang loshangend haar en heupbroeken 
met boven de bilspleet een tatoeage, een tramp stamp, in de woorden 
van Nigel. (De Standaard, 30/04/2010)

•  Je hebt een tatoeage, niet? Ouedraogo «Twee! Deze (toont een ster-
retje op haar pols) en dan nog een Chinees teken op mijn rug ¬ een 
echte tramp stamp. Laten zeten toen ik 18 was, samen met mijn beste 
vriendin. (Humo, 17/05/2016)

•  Iederéén draagt jeugdzondes uit de morose jaren 90 mee en bij Evi 
Hanssen (39) situeert die jeugdzonde zich net boven haar derrière: 
daar heeft ze namelijk een onderrug-tatoeage/ tramp stamp/ aars-
gewei/reetkroontje (weglaseren wat niet past). (Het Belang van 
Limburg, 15/09/2018)

•  Zangeres Silvy De Bie ondergaat de komende weken een behandeling 
om een ¬grote tattoo op haar onderrug te laten verwijderen. ¬’Vorige 
week had ik mijn ¬eerste sessie’, vertelt ze aan Het Nieuwsblad . ‘Het 
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doet pijn, maar het is het waard. Het is een typische, lelijke nineties 
tramp stamp . Waar zat ik destijds met mijn hoofd? (De Standaard, 
18/04/2019)
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99.

met de helm geboren zijn

(1600) begaafd zijn om rampen of sterfgevallen te zien 
aankomen; een gelukskind zijn. Kinderen worden soms 
geboren terwijl de vruchtvliezen (de helm) nog niet 
gebroken zijn. Het vlies zit bij de geboorte nog rond het 
hoofdje. Volgens Middeleeuws bijgeloof zouden deze 
kinderen over bijzondere krachten beschikken.

•  Kinderen met een helm geboren, tzijn vremde stucken,  Zien geesten, 
nacht-merryen, en zulc gedrocht. (Veelderhande geneuchlijcke  
dichten, tafelspelen ende refereynen. 1600)

•  Met een helm geboren (II.; bl. 247). Ieder weet dat men oudtijds veel 
hoorde van menschen , die met een helm waren geboren en daardoor 
de gave der profecy hadden verkregen. (de Navorscher. 1853)

•  helm m. helmen, halfrond hoofddeksel. Doch hier werd dit woord 
vroeger meer toegepast op het vlies, waarmede sommige kinderen 
ter wereld komen; onkundige vroedvrouwen en domme bakers pla-
gen over zulke menschen, die met een helm geboren waren, veel te 
snappen, en hebben deswege allerlei zotte sprookjes medegedeeld. 
In mijn jeugd heb ik er dikwijls in kleuren van hooren vertellen. (J. 
Bouman: De Volkstaal in Noord-Holland. Inhoudende een lijst van 
woorden, die in deze provincie meer of minder gebruikelijk zijn. 1871)

•  helm, in de zegsw.: mit ”n helm geboren wezen, zooveel als: bijzonder 
gelukkig zijn, vooral in het spel. Zij hangt samen met het volksgeloof, 
dat er zijn die toekomstige dingen zien gebeuren, vooral begrafenis-
sen, branden, enz. Van zoo iemand zegt men, dat hij kwoad zijn ken, 
en derhalve met een helm, caput galeatum, moet geboren zijn. Komt 
een kind hiermede ter wereld, dan behoort die, zoo zegt het onkundi-
ge volk, terstond verbrand te worden, opdat het niet de ongelukkige 
gave van kwaad te moeten zien, deelachtig worde. In Drente en ook 
op de Veluwe is: half, of alf het vermogen om aanstaande gebeur- 
tenissen door werkelijke aanschouwing te zien. Sara Burgerh. p. 147: 
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Zij is met een Helm geboren en kan kwaad zien. – Oostfr. hê is mit 
”n helm geboren, Westf. he es med ”m helme geboren: hij is een ge-
lukskind. (H. Molema: Woordenboek der Groningsche volkstaal, in de 
19de eeuw. 1895)

•  (L. Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1974)
•  Op karnavalszondag 1930 snamiddags om halfvijf, terwijl het storm-

de en hagelde, werd Josephus Adrianus Anna Geeraerts met de helm 
geboren in de priveekliniek van dr. Dauwe, genaamd l’Espérance, 
aan de Pieter Van Hobokenstraat nr. 3 te Antwerpen. (Jef Geeraerts: 
Gangreen 3. Het teken van de hond. 1975)

•  Maar als je ziek was kwam Aai, die met de helm geboren was en die 
mensen of beesten genas, dat maakte niet uit, en er niet meer voor 
wilde hebben dan je missen kon, al was het maar een enkele borrel. 
(Gerda van Wageningen: Altijd leeft de rivier. 1995)

•  Het kind is met de helm geboren; het kind is ter wereld gekomen met 
een geboortevlies over het hoofd. Van mensen die met de helm ge-
boren zijn, wordt gezegd dat ze bijzondere spirituele gaven hebben, 
bijvoorbeeld dat ze helderziend zijn ... (Bert Voorhoeve: Waar kom je 
vandaan en waar wil je heen? 1999)

•  Mi d’n helm gebórre zén. Met de helm geboren zijn. Gezegd van een 
gelukskind. Dit is gebaseerd op oud bijgeloof: wanneer kinderen met 
de helm (een vlies) om het hoofd geboren werden, zouden ze over 
bijzondere gaven beschikken. Duits: er ist mit dem Helm geboren. 
(Cor & Jos Swanenberg: Bij wijze van spreuken. Brabantse spreuken 
vergaard en verklaard. 2008)

•  Maak je maar niet ongerust, Klaas. Hij is met de helm gebo- 
ren. En onder een gunstig gesternte. (Walter van den Broeck: Tijl 
Uilenspiegel. 2022)
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100.

aan de rol gaan

(19e eeuw) (ook: op de rol gaan) (oorspr. stud.) uitgaan 
en drinken; aan de zwier gaan; boemelen. Syn.: aan de 
sjouw* zijn.

•  Aan de rol gaan. Jac. van Ginneken: Handboek der Nederlandsche 
taal. Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal. 1913)

•  Misschien zou het foch wel zaak zyn, het sluiting uur der publieke 
vermakelijkheden en restaurants te vervroegen ! Want als alle ambte- 
naren hier ter stede tegeiyk aan de rol gaan, staat heel Batavia een 
etmaal op haar kop! (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-
Indië, 13/03/1920)

•  De herbergen aflopen heet hij ‘rollen, op rol gaan, ‘n rolling maken’. 
Hij is ‘n rolder. (Ons Leven. 42e Jaargang nr 2, 15/11/1929)

•  Ik weet wat, laten we vanavond eens aan de rol gaan. (Haagsche cou-
rant, 03/11/1934)

•  Omdat jongeren tijdens vakantie nogal eens aan de rol gaan, is de 
Stichting SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) met het 
oog op de ziekte aids, begonnen met een campagne Vrij Veilig op 
Vakantie. (Het Parool, 28/05/1988)

•  Op de rol gaan, rollen: in clubverband van kroeg naar kroeg trekken. 
(Kurt de Gendt: Studentenboek 1992-1993)

•  Maar je kunt het mij niet kwalijk nemen dat ik me afvraag of jij mis- 
schien met die Bing aan de rol bent gegaan om… iets van hem gedaan 
te krijgen? (Daphne Deckers: Dubbel zes. 2019)
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Over de auteur
Marc zijn liefde voor taal zat er al vroeg in. Op de middelbare school, 
tijdens de lessen Nederlands werd zijn aandacht getrokken door 
Bargoens, groepstalen en slang. Hij las veel Nederlandse romans en 
daarin stuitte hij vaak op Jiddische, Bargoense of informele termen. 
Die fascineerden hem, ze openden een verborgen wereld. Toen Marc 
later in een Amsterdamse boekhandel het Bargoens woordenboek van 
Enno Endt en het Engels slangwoordenboek van Eric Partridge vond, 
was er geen houden meer aan. Deze interesse was geen bijzaak meer. 

Zijn eerste publicatie, in 1989, was een wielerwoordenboek. De taal in 
de wielerwereld is zo rijk, volks en beeldend, dit moest vastgelegd en 
gedeeld worden. Daarna volgden nog 6 (papieren) woordenboeken en 
uiteindelijk zijn eerste online woordenboek, op Ensie. We hebben het 
over een periode van ruim 30 jaar, waarin Marc van een papieren bron-
nenverzameling langzaam overging naar online. Hij reisde geregeld 
naar de universiteitsbibliotheek van Leuven, om oude woordenboeken 
in te zien. Deze tripjes hebben hun charme, maar de online raadple- 
ging van bronnen is vanzelfsprekend efficiënter.

Zijn nieuwste, online werk “Woordenboek van Populair Taalgebruik”, 
of WPT, is het resultaat van 30 jaar verzamelen: clichés, eufemismen, 
scheldwoorden, informeel en plat taalgebruik, bijnamen, spotnamen, 
groepstaal, modieus taalgebruik, Bargoens, uitroepen en catchphrases. 
Veel hiervan is niet terug te vinden in de standaardwoordenboeken.
Het is belangrijk voor Marc dat een woord of uitdrukking een goed ver-
haal heeft. Het moet de lezer fascineren en dat gebeurt meestal wan-
neer er een mysterieus laagje om zit. Zijn persoonlijke favorieten zijn: 
“boem is ho”; “chic de friemel”; “stille nummer negen”; “aha lachte de 
graaf in het Spaans”. 

De keuze voor Ensie was snel gemaakt: dit encyclopedische platform 
van de taal omvat honderden woordenboeken, stuk voor stuk gratis 
toegankelijk voor iedereen. De toekomst van de woordenboeken is on-
line. WPT is daardoor eenvoudig uit te breiden en aan te vullen en 
daarmee een toonbeeld van die beweging in taal. WPT zal door deze 
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vorm altijd eigentijds en relevant zijn. Daarnaast is alles gelinkt aan 
zoekmachines zoals Google, waardoor je als auteur een massa lezers 
bereikt, allen op zoek naar de verklaring van een woord of uitdrukking. 

Marc hoopt de liefde voor taal in beweging en buiten kaders te delen, 
over te brengen en te voeden. 

Marc De Coster is auteur van:
-  Wielerwoordenboek (1989)
- Woordenboek van Jargon en Slang (1992)
-  Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en  

slogans (1998, herwerkt 2002)
-  Woordenboek van Neologismen (1999)
-  Woordenboek van Eufemismen en Politiek Correct Taalgebruik (2001)
-  Groot scheldwoordenboek. Van apenkont tot zweefteef (2007)
-   Groot Wielerwoordenboek (begin 2009)
-  Woordverzameling buiten kaders (2020)

Hij was tevens medewerker van het tijdschrift Neerlandia en kreeg 
in 2003 de Kruyskamp-prijs toegekend door de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde voor het Eufemismenboek.
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Dit is een jaaroverzicht van de meest gezochte woorden en uitdruk- 
kingen van het jaar 2022 in de online encyclopedie Ensie, uit het 
“Woordenboek van Populair Taalgebruik”. Het geeft een afspiegeling 
van wat het taalgebruik van nu is, van termen die men hoorde en waar 
men duidelijkheid over wilde hebben.

“Iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis, de herkomst en het gebruik 
van populaire uitdrukkingen moet dit prachtige boek van Marc De Coster 
lezen, er is geen betere observator en beschrijver van jongerentaal dan hij!”
Nicoline van der Sijs - Historisch taalkundige 

“Marc de Coster is een woordenaar in hart en ziel. Al ruim dertig jaar 
brengt hij met bewonderenswaardige ijver en precisie veelal onderbelichte 
Nederlandse woorden en uitdrukkingen in kaart. Voor een proeve: lees dit 
prachtboek!”
Ewoud Sanders - Taalhistoricus en journalist


