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en toch toegankelijk behandeld.
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'Nederlanders hebben de naam beheerst, nuchter en tolerant
te zijn. Na lezing van dit boek denkt u daar anders over.'
Uit de Inleiding.
'Verwensingen behoren tot het actiefste
deel van ons taaiinterieur.'
Gerrit Komrij in het Woord vooraf.
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Barca, krijg de tering!
Barca tabescas, opschrift in het amfitheater van Pompeji (79 n.Chr.)
I got down into the canoe, while the Dutchman, standing upon the
deck, loaded me with all the curses and injurious terms his language
could afford.
Jonathan Swift, Gulliver's Travels (1726)
Wat doet men in de kamers
Der Volksvertegen... kramers?
Men schuldt er en men scheldt er.
Men duivelt en men helt er,
Men stampt en men coleert er,
Men sakkert en men Freert er.
Guido Gezelle, 'In de kamers!', in: Guido Gezelle'sproza en varia (ed.
Baur) deel 4, p. 556 (1866)
Je hoort weinig rondborstige verwensingen meer.
Gerrit Komrij, Verzonken boeken (1986), p. 221
Scheidsrechter Van Egmond, die niet foutloos maar wel onpartijdig
floot, kreeg de meest gruwelijke verwensingen naar zijn hoofd
geslingerd.
Dagblad de Limburger 9.12.1996
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Woord vooraf
door Gerrit Komrij
We springen nogal huichelachtig om met wat we de ander toewensen. Soms
hoor je dat iemand zo'n akelig verkeersongeluk heeft gehad — rug geknakt,
darmen verkoold, het hoofd rauw als een hamschijf - dat je zegt: je zou
het je ergste vijand niet toewensen. Vanzelfsprekend wens je het je ergste
vijand toe. Twee, drie keer als het kon.
We laten ons over de aap die medemens heet ook wel eens positiever
uit. Het liefst als hij of zij onder de grond ligt. Over de doden niets dan
goeds, zeggen we dan. Of als iemand nog leeft: 't is ook maar een mens.
't Zijn bezweringsformules. We roepen ons zelf toe dat we het met onze openhartigheid niet te bont moeten maken. Allemaal ter wille van de
nabestaanden of het sociale zelfbehoud. Als iemand - eindelijk - dood is
zouden we hem of haar pas goed door het slijk willen halen. Het slachtoffer is er niet meer om ons op de vingers te tikken. Als we zeggen: 't is
ook maar een mens, doelen we eigenlijk op iemands verregaande beestachtigheid. Maar de uitdrukkingen klinken acceptabel. Het zijn vergoelijkingen waarmee we voor de buitenwereld een beeld van maatschappelijkheid, zelfs van menslievendheid in stand houden - een beeld dat haast nooit
overeenkomt met onze diepste gedachten.
Steek de moord, val dood, krijg het kleplazarus. Zulke simpele verwensingen liggen voortdurend op het puntje van onze tong, spelen onophoudelijk door ons hoofd, worden ongetelde malen woordeloos uitgesproken. Ze behoren tot het actiefste deel van ons taaiinterieur. Niet meer
dan een fractie ervan passeert het strottenhoofd om zich daadwerkelijk tot
klank om te toveren. Afgaande op het grote aantal vloeken en verwensingen dat we toch al horen moet de totale frequentie - uitgesproken en onuitgesproken - fenomenaal zijn.
Sommige mensen strooien gemakkelijk met verwensingen, bij de meesten komt het er kleintjes of helemaal niet uit. Sodemieter op, denken ze
stilletjes. Loop naar de maan, zeggen ze hardop. Een eufemistischer verwensing is er al niet. Gek - of het in opdracht moeten lopen naar de maan
welbeschouwd niet de meest hondse taak van de twee is.
Huichelachtigheid en mooipraterij kunnen niet goed zijn. 't Zou me niet
verbazen als zelfs de bijbel die veroordeelde. Daar breekt de bijbel dan impliciet een lans mee voor het verwensen, schelden en vloeken. Hoe dan
ook — voor de gezondheid is al dat opkroppen en verdringen in elk geval
volstrekt verkeerd.
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Het reikt verder dan het vermijden van een maagzweer. Dat je in staat
bent een ander te verwensen, het onderscheidt de mens van het dier en van
de zielloze dingen. De mens is een onredelijk wezen en geen pianokruk, al
zou je hem wel een poot uitdraaien.
Verwensingen vormen een illustratie bij de leer van de menselijke uitersten. Net als bij het geloof gaat het altijd om de laatste dingen - om
dood en ziekte en andere geschenken. De vloeker en de vrome delen hetzelfde menselijke referentiekader - het kader van stervensangsten. De verwensing is de binnenvoering van het psalmgezang.
Wie zijn medemens een toegenaaide reet toewenst na een drieweekse vakantie in een bruine-bonenparadijs roept ook zichzelf toe dat hij een mens
is. Dat hij over zintuigen beschikt en een ruggengraat, dat hij de woede
kent en de keerzijde van het bestaan, dat hij meer is dan berekening en rekenkunde alleen.
Elkaar een beetje knuffelen, dat doen katten en kanaries net zo goed.
Maar elkaar iets lelijks - het allerlelijkste — toewensen, daartoe stijgt alleen
de mens.
Hoogstens zou je het bezwaar kunnen opperen dat ons repertoire zo beperkt is. Val dood, krijg het kleplazarus en loop naar de maan verdienen
niet meteen de oorspronkelijkheidsprijs.
Bij te overdadig gebruik van steeds hetzelfde treedt bovendien slijtage
op. Je hóórt de kracht en de betekenis van de woorden niet langer. Je wenst
iemand de tering toe en bent al blij dat-ie kucht. Je wou dat iemand naar
de maan liep en dankbaar constateer je dat-ie een centimeter is opgeschoven.
Zo zijn we niet getrouwd. Als de waarheid nog enig aanzien geniet in
de wereld, zal er opzienbarend verwenst moeten worden.
Om het gebrek aan variatie en de slijtage tegen te gaan kan de bijzondere verzameling verwensingen die in dit boek Krijg de vinkentering! is bijeengebracht goed van pas komen. We kunnen uit dit materiaal leren hoe
er - binnen een vast stramien en zekere regels - eindeloos gevarieerd kan
worden, met verwensingen die minuten kunnen duren en de verwenser
zélf bijna om zeep helpen, om redenen van ademnood. Wat ook weer niet
de bedoeling was.
Waarom willen we het, als het om verwensingen gaat, graag nét even
anders zeggen dan anderen? Waarom maken we er de vinkentering met een
randje eczeem van en het kleplazarus tot drie eeuwen over de rand van de
piespot?
Omdat we, wat ik dus zei, enorm veel ophebben met de waarheid. Moge u kruipend door de woestijn op zoveel water stoten als de waarheid
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weegt! Dat dus niet. Onze drang om zo origineel mogelijk te klinken zal
eerder te maken hebben met genoemde slijtage. Maar vooral, dunkt me,
met het wezen van de verwensing - dat zij goed terechtkomt en dat de
identiteit van de afzender opvalt.
Hoe specifieker de verwensing, hoe groter de kans dat zij doel treft. Daarbij heb je altijd één speciaal iemand op het oog, iemand die jou heeft dwarsgezeten, gemaltraiteerd of zomaar tegengesproken, en je wilt dat die ene
ook weet wie jij bent. Dus je moet je onderscheiden. Je moet je verwensingen iets unieks meegeven.
Hoe gevarieerder en uitgebreider de verwensing, hoe meer het ook oplucht. 't Is of je een repeteergeweer op iemand ledigt. Een van de verwensingen in dit boek luidt: sterfin de meelzak en ga gepoeierd de hel in. Je
zou zeggen, als je iemand toch de hel in wenst, waarom moet hij er dan
ook nog 'ns zo belachelijk uitzien? Gepoeierd - of, zoals in een ander voorbeeld, als een wandelende brievenbus? Dat is dubbelop. Maar dat is ook
de bedoeling.
Er kan nog een uitbreiding bij en nog een uitbreiding. Zo'n verwensing
krijgt dan iets heroïsch, het wordt iets als stampvoeten tegen een muis.
Sterf in de Arabische meelzak en ga als gepoeierde kameel de hel in. We
presenteren onze verwensingen zoals we ons visitekaartje presenteren: in de
hoop dat de ander nog eens aan je zal denken.
We wensen hem of haar alle ziektes en doodsoorzaken toe, een stoomwals en een hagelbui van molenstenen, alles in de hoop dat de ander nog
eens aan je zal denken. Dat is de paradox van de verwensing.
De ander houdt niet genoeg van je, dat is het. Wat is verwensen menselijk!

IO

Inleiding
Moge cle Venus van Pompeji haar woede keren tegen hem
die dit uitwist.
Abiat Venere Bompeiiana iratam, qui hoe laeserit,
opschrift op een muur in Pompeji (79 n.Chr.)

Nederlanders hebben de naam beheerst, nuchter en tolerant te zijn. Na
lezing van dit boek denkt u daar anders over. Ook het beeld van de Vlamingen moet enigszins worden bijgesteld. Zij staan te boek als vriendelijk, beleefd en gezagsgetrouw. Dat moge in vergelijking met Hollanders
zo zijn, de Vlaamse verwensingen laten ook een andere, minder goedmoedige kant zien. En dan te bedenken dat verwensingen, in vergelijking
met vloek- en scheldwoorden, in het Algemeen Informeel Nederlands nog
sterk in de minderheid zijn.
Dit brengt ons meteen op de afbakening van dit boek. Vloeken — lasterlijke vuilspuiterij met de naam van God en de zijnen - komen in dit
boek nauwelijks voor. Ze zouden u onaangenaam kunnen treffen, en nog
veel belangrijker: nog niet zo lang geleden is er een uitgebreide studie over
vloeken verschenen. Ook over scheldwoorden - beledigende woorden en
woordgroepen - is de laatste jaren het nodige gepubliceerd. Voor bedreigingen en dooddoeners hebben we evenmin plaats ingeruimd. Soms met
spijt in het hart, want het zou zeker de moeite waard zijn eens wat dieper
in te gaan op uit drukkingen als je zuster op een horrebok, ik sla je kop door
je ribbenkast, dan kun je je hele leven door de tralies kijken, ik trap je uitje
laatste verschoning of je vader had zijn kwakkie tegen de kachel moeten spuiten, dan was jij met een sisser afgelopen (dan wel je vader had zijn kwakkie
beter in de sloot kunnen spuiten, dan waren 't tenminste nog kikkervisjes geweest).
Maar met ruim duizend Nederlandse en een paar honderd Vlaamse verwensingen hadden we al de handen vol, en daarom komen vloeken en
scheldwoorden hier alleen ter sprake als ze iets met een bepaalde verwensing te maken hebben. Overigens gaan vloeken, scheldwoorden en verwensingen in het: dagelijks leven vaak hand in hand. Iemand die een ander toesnauwt godverdeshit, eikel, laatje nakijken, gebruikt een vloek, een
scheldwoord én een verwensing. Soms wordt ook nog een gebaar toegevoegd. In dit boek zijn enige bekende agressieve gebaren afgebeeld die bij
verwensingen, vloeken of scheldwoorden worden gebruikt. Als extraatje
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zijn nog enkele gebaren uit de Nederlandse 'doventaal' opgenomen, want
schelden, vloeken en verwensen blijven niet beperkt tot horenden.
Verwensingen kunnen erg grof zijn, maar tegelijkertijd zijn ze vaak geestig
en creatief: je hebt een goed hart, maar het moest gebraden op je rug hangen-,
ik hoop datje oud wordt, maar dan vannacht nog, krijg de draadnagelschijterij, dan kun je je eigen rijk schijten in een ijzerwinkeltje- je moet er maar op
komen. Het is de taal van de straat, de kroeg en het sportveld. Sommige
verwensingen zijn bijna dagelijks te horen, maar in geen woordenboek te
vinden. De meeste staan hier voor het eerst op papier. Nergens krijgt u dus
zoveel onheil naar uw hoofd geslingerd, in geen ander boek worden u zoveel ziektes, aandoeningen, gebreken en andere vreselijke dingen toegewenst
als hier. Van harte! Beschouw het als een ontluisterend kijkje in de informele woordenschat van de Lage Landen. Als spreekwoorden de ziel van een
natie weerspiegelen, zoals vaak wordt beweerd, dan doen verwensingen dat
zeker.
Acht soorten verwensingen
In dit boek onderscheiden we acht soorten verwensingen. Benoemingsmotief, vorm en betekenis zijn bepalend geweest om onderscheid te maken tussen ziekteverwensingen, doodverwensingen, verwensingen met ander
onheil, verdwijnverwensingen, afweerverwensingen, ironische verwensingen,
rijmende verwensingen en zelfverwensingen. Iedere categorie begint met een
toelichting. Hoewel er ook historische verwensingen zijn opgenomen, ligt
de nadruk op hedendaagse verwensingen. Er staan veel meer Nederlandse
in dan Vlaamse. In Nederlandstalig België is het genre minder populair.
Er zijn bovendien duidelijke verschillen: in Vlaanderen komen beduidend
minder ziekteverwensingen voor, maar bij verwensingen die beginnen met
kus, lik en schijt nemen de Vlaamse een dominante positie in.
Natuurlijk hebben we geprobeerd om in iedere categorie redelijk compleet te zijn, maar elke woordenboekenmaker weet dat dit een ij del streven is. De benoemingsmotieven en de onderliggende taalkundige structuren zijn echter volledig in kaart gebracht. Ook iemand die een ander
schuimbekkend iets afschuwelijks toewenst, houdt zich aan bepaalde taalkundige regels, zelfs als hij ter plekke een nieuwe verwensing verzint.
Een en ander is te verduidelijken met een paar voorbeelden. Stel, twee
viswijven krijgen bonje. De een roept joh, krijg de pokken. De ander kan
dan roepen krijg zelfde pokken, maar het is effectiever om iets ergers te verzinnen, om de verwensing te versterken, bijvoorbeeld tot krijg de pestpokken. Waarop de eerste weer: krijg de gloeiende pestpokken. Of, nog sterker:
krijg de kanker-tyfus-tering-pokkenpest. Maar nummer twee wint, want zij
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kent de verwensing krijg de Overmaasse hazewindhonden-korenmolen-pestpokken. Einde discussie.
Een ander voorbeeld. Op een bepaalde school of in een bepaalde wijk
zegt men krijg de tering. Na een tijdje is deze verwensing niet doeltreffend
meer, want afgesleten. Zij wordt versterkt door er bijvoorbeeld van te maken krijg de vinkentering. Of, nog krachtiger: krijg de vliegende vinkentering, dan kun je fluiten.
Opbouw van een verwensing
Wat kunnen we uit dit alles opmaken? Dat een verwensing begint met een
basisvorm. Dat kan bijvoorbeeld krijg de kanker zijn. Vervolgens zijn er
twee mogelijkheden: een uitbreiding aan de linker- of aan de rechterkant.
Uitbreiding aan de linkerkant kan door een bijvoeglijk naamwoord toe
te voegen. Voorbeeld: krijg de gierende kanker. Of door aan kanker een ander woord te plakken, zoals bij ¿»/¿/kanker. Hier is kanker dus het tweede
deel van een samenstelling. In verwensingen als krijg de gierende blafkanker en krijg de Arabische kutkanker wordt een en ander gecombineerd.
Bij een uitbreiding aan de rechterkant zijn er verschillende vormen. Bij
de eerste wordt aan de achterkant van de ziektenaam iets vastgeplakt, zoals in kankers»*?/. De basisvorm kan ook worden uitgebreid met een nadere bepaling, ingeleid door een voorzetsel. Bijvoorbeeld: krijg de kanker
op je lip, krijg de bloedkanker achter je hart of krijg de pleurisvervelling aan
je onderlip. Meestal verwijst zo'n bepaling naar een lichaamsdeel, wat nogal voor de hand ligt als je iemand een ziekte toewenst.
Door zo'n lange uitbreiding aan de rechterkant krijgt de verwensing een
ander karakter. Immers, als je echt boos bent roep je iemand iets korts en
krachtigs toe, zoals krijg de kolere of krijg de tering. En niet: je moet zoveel
koorts krijgen dat de dokter naar je nest moet roeien. Zoiets krijg je in die
korte woede-uitbarsting je strot niet uit. Nee, als je tegen iemand zegt krijg
een mierennest achter je hart, waar de dokter niet bij kan komen, dan kunnen ze het eruit dragen, dan krijgt de verwensing bedoeld of onbedoeld iets
grappigs, iets schertsends. Met die korte verwensingen ontladen we ons
emotioneel; het zijn spontane woede-uitbarstingen. De lange zijn bedoeld
om verbaal te imponeren, iemand te overtroeven, de ander met de mond
vol tanden te laten staan, soms zelfs te intimideren. Vaak worden ze opzettelijk heel snel uitgesproken, zoals ook bij de langste Nederlandse verwensing, die de vorm heeft van een gedicht:
Stik, verrek, verrot, verteer
Donder op en lazer neer
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Val in drieën voor mijn knieën
Val in moten voor mijn poten
Krijg de kouwe kippenkoorts
Waterpokken enzovoorts
Barst!
Lange of geornamenteerde verwensingen ontstaan vooral in relatief kleine
gemeenschappen - op scholen of in wijken - , waar snel behoefte is aan variatie in het scheld-, vloek- en verwensrepertoire. Korte verwensingen leiden onafhankelijk daarvan een eigen leven en bestaan soms al eeuwen.
De opbouw van dit boek
De meeste verwensingen beginnen dus als een kale kerstboom. Dan komen de kaarsjes, dan de ballen, de engelen en de slingers, en ten slotte de
piek. Zo is dit boek ook ingericht. Eerst de, in de tekst uitspringende, basisvorm, dan de uitbreidingen aan de linkerkant, dan die aan de rechterkant. Bij de meeste verwensingen stopt het daar - of gewoon al bij de basisvorm —, maar bij grote groepen zoals kanker, tering en pest komen
samenstellingen met de ziekte als eerste lid (kankerzooï) in de boomstructuur vóór samenstellingen met de ziekte als tweede lid (blafkanker). En dat
natuurlijk strikt alfabetisch, tenzij anders aangegeven.
Doordat er nogal wat stapelingen voorkomen — denk bijvoorbeeld aan
krijg de kanker-tyfus-tering-pokken-pest — zijn verwijzingen onvermijdelijk,
maar hierin zijn we zo terughoudend mogelijk geweest. Een dergelijke stapelvorm is behandeld bij de eerstgenoemde ziekte. Verwensingen zoals krijg
een koperen kind, dan kun je je de kanker poetsen staan aan het eind van een
groep. Dit klinkt allemaal ingewikkeld, maar het wijst zich vanzelf. Wie
direct een bepaalde verwensing wil vinden, kan bovendien in het alfabetisch register kijken.
Spreiding en gebruik
Natuurlijk is er wel het een en ander over Nederlandse verwensingen gepubliceerd, maar verhoudingsgewijs was de oogst uit boeken en tijdschriften nogal mager (zie 'Literatuur' in de Verantwoording). De basis van dit
boek werd dan ook gelegd door een aantal oproepen die in december 1997
en januari 1998 verschenen in de Volkskrant, Onze Taal, de Haagsche Courant, De Standaardei1 een flink aantal regionale dagbladen. Ook op de radio werden oproepen gedaan. Daarnaast werden er vragenformulieren verspreid op scholen en via Internet. Een en ander leverde ruim tweehonderd
brieven op, met honderden verwensingen, uit alle hoeken van het taalge-
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bied. Van zeer hoog opgeleiden tot mensen met alleen lagere school. De
jongste inzender was 9, de oudste 86.
Die brieven maakten veel duidelijk over de spreiding en het gebruik van
verwensingen. De briefschrijvers lieten er bijvoorbeeld geen misverstand
over bestaan waar het meest wordt verwenst: op straat en op het schoolplein. Bijna allemaal stuurden zij verwensingen op uit de tijd dat ze nog
buiten speelden of op school zaten. Lezers van boven de tachtig herinnerden zich verwensingen uit de jaren dertig, twee meisjes van dertien stuurden een lijst op met ruim honderd vloeken, scheldwoorden en verwensingen die ze de afgelopen jaren op school hadden gehoord. Op latere leeftijd
wordt er ook nog wel verwenst, maar beduidend minder en meestal in bijzondere situaties. Hoog scoren het verkeer en ruzies thuis of elders. Ook
het leger blijkt een rijke bron te zijn. Sommige lezers hoorden daar verwensingen die zij hun leven lang niet meer vergaten, zoals krijg een doodkist met spiegels, dan kun je je eigen geraamte in elkaar zien sodemieteren.
Als je op de brieven mag afgaan, wordt er in de grote stad meer verwenst
dan in dorpen, zeker door volwassenen. Dat is niet zo vreemd. Het lijkt
niet verstandig om in Boerenkoolstronkeradeel tegen een zeurende buurvrouw te roepen joh, achterlijke stoephoer, krijg de roodkoperen klarinettyfus,
dan kun je je de kanker poetsen. Daar zou het hele dorp nog tijden over napraten. In een grote stad is men anoniemer en dus doorgaans grover.
Dit betekent overigens niet dat er in de provincie geen creatieve verwensingen te horen zijn. Volgens een informant uit Montfort in Limburg,
een dorp met een paar duizend inwoners, zegt men daar onder andere je
kunt mijn rug op en over mn buik erafen sterfin de meelzak en ga gepoeierd
de hel in.
De regionale verschillen lijken nog vrij groot, hoewel de televisie ook
hier de grote gelijkmaker is. Krijg de vinkentering bijvoorbeeld, door informanten een typisch Amsterdamse, Haagse of Rotterdamse verwensing
genoemd, is inmiddels vrij algemeen bekend. Mogelijk hebben Jacobse en
Van Es, de vermaarde Haagse penozetypetjes van Kees van Kooten en Wim
de Bie, hier een rol in gespeeld, want die uitdrukking lag hun in de mond
bestorven.
Taboes en invloed van het Jiddisch
Inhoudelijk gaan verwensingen slechts over een beperkt aantal onderwerpen. Zoals te verwachten liggen die vooral op het terrein van de taboes,
zoals ziekte, dood, seksualiteit, genitaliën, poep en pies. Verwensingen met
ziektes zijn in ons taalgebied verreweg het populairst. De Amerikaanse wetenschapper Reinhold Aman, 's werelds grootste expert op het gebied van
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agressief taalgebruik, heeft wel eens geopperd dat de Nederlandse voorkeur
voor ziekteverwensingen wellicht uit het Jiddisch is overgenomen, maar
het is zeer de vraag of dit juist is.
Weliswaar komen er in het Jiddisch ziekteverwensingen voor - zie bijvoorbeeld krijg de krenk, krijg het makke, krijg een darmscheuring en krijg
de wijtik - , maar dat zegt niet zoveel. De eerste Nederlandse ziekteverwensingen dateren al uit de zeventiende eeuw; de Jiddische zijn in ons taalgebied veel later opgetekend. Bovendien lijken Jiddische verwensingen juist
uit te blinken door humor en subtiliteit. Zo schrijft M.H. Gans in Het Nederlandse jodendom (1985): 'Echt joodse verwensingen [...] behelzen een zogenaamd hartelijke wens, eindigend met een vreemde zinswending.' Verwensingen als krijg de cetem\ krijg de Vaz Dias\ de Keizersgracht in, de
Kerkstraat uit-, jullie lijken op elkaar en krijg de klok, opgetekend in joods
Amsterdam voor de Tweede Wereldoorlog, zijn voor niet-ingewijden zonder uitleg niet te begrijpen. Illustratief wat dit betreft is het citaat bij de
Jiddische verwensing sta op en ga zitten, in het hoofdstuk over ironische
verwensingen.
Voordat echt goed kan worden vastgesteld of het nou werkelijk zo typisch Nederlands is, al die ziekteverwensingen, moet er meer bekend worden over hoe er in andere landen wordt verwenst - want dat is nog lang
niet goed in kaart gebracht. Zeker is wel dat de onderwerpen die in verwensingen aan bod komen, per taal sterk kunnen verschillen. Zo luidt een
Spaanse verwensing met de beenderen van je overleden vrienden bouw ik een
ladder om naar binnen te klimmen en je oma te verkrachten. De Arabieren
zeggen onder meer je zuster zuigt aan de eikel van een syfilitische kameel\ en
de Bengali ik laat een scheet in je vaders baard. De ergste vloek die Aman
ooit hoorde, komt uit Hongarije. Daar zeggen ze: O God, hou op met in
mn gezicht te slaan met je lui die nog onder de poep zit van het Jezus-neuken.
Hierin zijn zo'n beetje alle taboes die je kunt bedenken bij elkaar geveegd.
Actualiteit
Verwensingen zijn duidelijk aan mode onderhevig. In 1935 stonden de Nederlandse kranten vol over sancties tegen Italië omdat dit land Ethiopië
was binnengevallen. Niet iedereen wist wat sancties waren, maar het klonk
dreigend, en prompt verzon een Amsterdammer de verwensing krijg de
sancties! Een leraar van een middelbare school in Noord-Brabant meldde
dat daar nu de verwensing krijg de gekke-koeienziekte zeer geliefd is. Tot de
jongste verwensingen behoren ga montignaccen, krijg de varkenspest en krijg
het syndroom van Braakhekke. Een van de oudste in dit boek is steek de
moord. Die dateert al uit het begin van de zestiende eeuw. Over het alge-
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meen hebben vooral God en de duivel hun sterke positie in verwensingen
verloren, een ontwikkeling die samenvalt met de ontkerkelijking van de
maatschappij.
Je vindt al grove verwensingen in de zestiende, zeventiende en achttiende
eeuw, met name in kluchten, maar de laatste veertig of vijftig jaar zijn ze
wel erg hard geworden. Dit geldt ook voor de omgangstaal: wat vóór de
jaren zestig nog te boek stond als plat of Bargoens, hoor je nu op het Journaal. Subtiele verwensingen als ik wens u veel personeel - met als onuitgesproken boodschap: en dus veel kopzorgen — hebben tegenwoordig geen
effect meer.
Vooral de verwensingen met ziektes worden nu nog door veel mensen
als schokkend of kwetsend ervaren. Dit bleek bijvoorbeeld uit een radiouitzending waarin werd gevraagd om verwensingen door te bellen. Lachend
zei iemand krijg de rambam met een rietje, maar om nou die met die ziektes hardop voor de radio te zeggen - nee, dat ging te ver.
Verschillende informanten bleven daarom liever anoniem. Zo schreef een
vrouw uit Zoetermeer: 'Nee, maar geen afzender liever. Ik ben weliswaar
een vrolijke, ondernemende, maar een keurige 8i-jarige oma van acht kleinkinderen en dat wil ik zo wel graag houden, niet waar?' (en vervolgens somde zij tien pittige verwensingen op).
Vergelijkbare signalen komen bij de Bond tegen het vloeken binnen.
Men krijgt daar te horen dat er met die religieuze vloeken nog wel te leven valt, 'maar de beledigingen en de ziektes die je af en toe naar je hoofd
geslingerd krijgt, daar moet wat aan gedaan worden', zo stond onlangs in
HP/De Tijd.
Eendagsvliegen
Het is helemaal niet moeilijk om zelf verwensingen te verzinnen. Pak een
medische encyclopedie uit de kast en u maakt zo honderd verwensingen
die niet in dit boek staan. Ook zonder encyclopedie kun je trouwens ver
komen. Toen Freek de Jonge in 1975 in het tijdschrift Hollands Diep een
mapje met twaalf verwenskaarten besprak van de tekenaar Yrrah, verzon
hij uit de losse pols:
Een langdurig sterfbed toegewenst
Franco is dood, nu jij nog
Prettige gijzeling
Gefeliciteerd met je nieuwe gebit
Van harte gefusilleerd
En nu die andere borst nog.
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Ook in het werk van Gerrit Komrij zijn zelfverzonnen verwensingen te
vinden, zoals krijg de verslikpneumonie. En Battus verwenste de directie
van de Bijenkorf ooit als volgt: huichelachtige warenschijthuismiezeraars,
moge de roltrap je vermorzelen tot een papje etter van de ziekte van Bang,
van Graai, en van Zijk.
Het grootste deel van de verwensingen in dit boek is aangedragen door
meerdere informanten. Eenmalig aangetroffen verwensingen zijn alleen opgenomen als ze qua vorm, betekenis of benoemingsmotief aansloten bij andere verwensingen. Dit maakt de kans groot dat ze in bredere kring bekend zijn (geweest). Op deze manier hebben we geprobeerd om
eendagsvliegen en al te particuliere verwensingen te weren. Daardoor zijn
bijvoorbeeld krijg de gifkikkereczeem\ krijg een endeldarmvernauwing; krijg
eenfietspompenlullebek;krijg elastieken buikharen en krijg elefantiasis aan je
ballen, komen te vervallen. Overigens zaten er tussen de inzendingen voor zover wij konden nagaan — maar erg weinig zelfverzonnen verwensingen. Meestal bleek uit andere inzendingen dat een op het oog incidentele vorming wel degelijk in bredere kring wordt gebruikt.
Geschiedenis
Tot slot iets over de geschiedenis van verwensingen. De oudste dateren van
ver voor onze jaartelling. Egyptische priesters schilderden vervloekingen op
graven om eventuele grafschenners te treffen. De Grieken en Romeinen graveerden vervloekingen in tabletten van klei of lood, die ze soms in de waterput van hun vijand smeten. Op de muren van Pompeji zijn verschillende verwensingen aangetroffen, zoals laat je aan het kruis nagelen (in cruce
figaris). We treffen verwensingen aan in de bijbel, in de Edda en in middeleeuwse ridderverhalen. Soms gaat het zelfs om complete rituele scheldgesprekken, die aan strikte regels gehoorzamen.
Ook de christenen konden er wat van. Vooral de katholieken blonken
uit in het bedenken van verschrikkelijke verwensingen waarin op gezag van
de Heer der Heerscharen de totale vernietiging van een persoon of zaak
werd afgeroepen. Overigens mocht de Kerk zelf wel verwensen, maar de
gelovige niet. Nog in het begin van deze eeuw werd Vervloeking van den
evennaaste, wanneer zij werkelijk gemeend is', beschouwd als een zware
zonde.
En natuurlijk waren verwensingen oorspronkelijk echt gemeend. Het
was een enge, gevaarlijke onheilswens, waartegen men zich probeerde te
beschermen met een tegenvloek of tegenspreuk, door een kruisteken te maken of een heilige aan te roepen. Het is overigens niet zo dat niemand meer
gelooft dat verwensingen en vervloekingen effect kunnen hebben. In 1994
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kreeg een man in Zwolle twee weken voorwaardelijke straf opgelegd, omdat hij tegen zijn buurman had geroepen: 'Ik heb een vloek over je uitgesproken. Ik zorg ervoor dat je binnenkort doodgaat.'
Maar over het algemeen neemt niemand meer aan dat je werkelijk de
kolere, een oogkasverzakking of de zevendaagse hik kunt krijgen omdat iemand je dat toewenst, hoe gemeend de wens soms ook is. Wat dat betreft
is dit een volkomen onschuldig boek.
Medewerkers
Natuurlijk hebben we bij dit boek hulp gehad. Mare De Coster leverde
kopieën van een belangrijke Vlaamse bron en diverse knipsels; Jan Dagevos, huisarts te Vorden en jeugdvriend van een van de auteurs, behoedde
ons voor enkele medische uitglijers; Hans Geluk verwerkte de brieven en
schriftelijke bronnen in een databank en deed het meeste zoekwerk op de
cd-rom van het WNT; Marlou ter Horst nam de ondankbare taak op zich
om talloze kleine correcties in te voeren; Justus van de Kamp leverde Jiddische verwensingen en diverse citaten uit het te verschijnen Koosjer Nederlands. Joodse woorden in de Nederlandse taal\ Liesbeth Koenen droeg enkele artikelen aan; Nicoline van der Sijs keek de etymologie na en las de
eerste versie van het manuscript kritisch door; P.G.J. van Sterkenburg leverde enkele verwensingen uit zijn enquêtemateriaal die niet in zijn boek
Vloeken zijn gepubliceerd; en Theo Veenhof tekende voor de eindredactie
en het register. En natuurlijk had dit boek nooit bestaan zonder de moeite die alle informanten zich hebben getroost. Allemaal zeer hartelijk bedankt, en moge geen van de verwensingen in dit boek jullie ooit treffen!
Het spreekt zó voor zich dat we het bijna zouden vergeten: vanzelfsprekend houden wij ons van harte aanbevolen voor aanvullingen, correcties
en commentaar.
Heemstede — Boskoop, september ipp8
Ewoud Sanders, Rob Tempelaars
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Verantwoording
Om de vele vormvarianten van verwensingen onder één noemer te kunnen vangen, is gekozen voor een genormaliseerde vorm. De genormaliseerde vorm is bijvoorbeeld krijg koperen hartkleppen, dan kun je je je leven
lang de tering poetsen, ook al werd de verwensing ingezonden als krijg kopere hartkleppe, dan ken je je eige je leve lang de tering poetse. In de lopende
tekst wordt de oorspronkelijke vorm soms wel aangehaald. We hebben niet
altijd genormaliseerd. Niemand zegt ik mag lijden dat of lik mijn reet. Dat
is dus gewoon ik mag lije dat en lik me reet gebleven. Bij Vlaamse verwensingen zijn bepaalde karakteristieke elementen gehandhaafd. Voor Nederlanders mag ge een ongebruikelijke aanspreekvorm zijn, in Nederlandstalig België is die heel gewoon.
De spelling is gemoderniseerd. Zo werd kippekoorts kippenkoorts en vinketering vinkentering {vinkentering werd trouwens vaak in die vorm door
de informanten aangeleverd). In citaten is natuurlijk wel de oorspronkelijke spelling aangehouden. Citaten uit dialectbronnen zijn - waar dat voor
de begrijpelijkheid nodig was - omgezet in standaard-Nederlands.
Een deel van de citaten is rechtstreeks afkomstig uit het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (WNT), maar veel hebben wij zelf bij elkaar gesprokkeld. Uit het WNT overgenomen citaten zijn doorgaans nagekeken in
de oorspronkelijke bron. Daarnaast hebben we vooral dankbaar gebruikgemaakt van het Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten
en slogans (1998) van Mare De Coster - op dit gebied een van de rijkste
nieuwe materiaalverzamelingen. Zeer algemeen voorkomende verwensingen zijn bovendien nagezocht in diverse digitale krantenbestanden.
Aanhalingen uit brieven zijn soms stilistisch enigszins aangepast, evidente fouten in spelling en interpunctie zijn er stilzwijgend uitgehaald. Dit
alles vanzelfsprekend zonder de kern van de zaak te veranderen. Redactionele toevoegingen binnen citaten staan tussen vierkante haken.
Wij geven vaak een aanduiding van jaar en plaats, bijvoorbeeld 'omstreeks 1960 gehoord in Den Haag'. De waarde van die informatie is beperkt. Het kan goed zijn dat zo'n verwensing eerder bestond, en zij kan
ook buiten Den Haag voorkomen - maar daar hebben wij geen informatie over kunnen vinden. Wij vermelden die gegevens omdat ze toch een
indicatie geven van de ouderdom en de spreiding van een verwensing. Bovendien blijkt hieruit dat verwensingen vaak veel ouder zijn dan je uit de
opname in woordenboeken zou kunnen opmaken. Woordenboeken zijn
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wat dit betreft: erg preuts en terughoudend geweest en zijn dat soms nog.
Voor dateringen op basis van woordenboeken is niet altijd het jaar van
publicatie aangehouden, maar - als dit bekend was - de periode van de
materiaalverzameling. Het Bargoens woordenboek van Endt bijvoorbeeld is
naar zijn zeggen gebaseerd op Amsterdams materiaal uit de jaren vijftig.
Bij het WNT is niet het jaartal van het deel maar van de aflevering aangehouden.
De meeste verwensingen worden met kracht uitgesproken. Eigenlijk zou
er dus steeds een uitroepteken achter moeten staan. Maar ja, duizenden
uitroeptekens, dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Misschien wilt u
zo vriendelijk zijn ze erbij te denken. In de lopende tekst zijn ook zo weinig mogelijk bronnen genoemd. Als een verwensing slechts in één bron
voorkomt, wordt die meestal wel genoemd. Bij sommige verwensingen is
vermeld dat ze in de Grote Van Dale zijn opgenomen. Dit is gedaan omdat het iets zegt over de acceptatie en de verbreiding van zo'n verwensing.
Literatuur
Zoals gezegd bestaat er relatief weinig literatuur over verwensingen. De belangrijkste recente verzameling is te vinden in Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie enfrustratie,van P.G.J. van Sterkenburg. Van
Sterkenburg legt echter sterk de nadruk op de frequentie, de emotionele
waarde en de taboewaarde van vloeken en verwensingen. Bovendien gaat
zijn boek in de eerste plaats over vloeken. Zijn langste lijst verwensingen
telt 109 nummers.
Andere belangrijke bronnen - die ook door Van Sterkenburg zijn gebruikt - zijn het Woordenboek der Nederlandsche Taal, de diepgravende studie van C. de Baere Krachtpatsers in de Nederlandsche volkstaal. Een verzameling oudere en jongere bastaardvloeken (Antwerpen 1940), en de boekjes
van Inez van Eijk (1980, 1995).
Maar er zijn nog diverse andere belangrijke bronnen: ook Stoett (1923)
geeft bijvoorbeeld vele tientallen verwensingen (die lang niet allemaal door
het WNT konden worden verwerkt), en Mullebrouck (1984) geeft 175 Vlaamse. Daarnaast bleken er nog heel wat in de Grote Van Dale te staan, en natuurlijk vormden literaire werken een belangrijke bron. Een selectie van de
overige literatuur die voor dit boek is gebruikt, staat achterin. Algemene
naslagwerken en encyclopedieën zijn daar overigens niet in opgenomen.
De lijst 'Geraadpleegde bronnen en literatuur' kan ook dienstdoen als opstapje voor wie meer wil weten over agressief taalgebruik.
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i. Ziekteverwensingen

Op de ranglijst van verwensingen staan verwensingen waarmee men een
ander een ziekte of een ziekelijke aandoening toewenst, fier op de eerste
plaats. In het Nederlands wordt vermoedelijk meer met ziektes verwenst
dan in welke taal dan ook.
Welke ziektes wensen wij de ander bij voorkeur toe? Als we kijken naar
het aantal verwensingen per ziekte, dan staat kanker onbetwist bovenaan,
gevolgd door (vormen van) diarree, tering en tyfus. De achtervolgende
groep bestaat uit (vormen van) koorts, pest, colère (klere), pleuris en pokken. Daarna volgt het grote peloton, onder aanvoering van allerlei aandoeningen aan lichaamsdelen, gevolgd door kleinere groepjes en - helemaal aan het eind - een lange stoet van eenlingen. Onder de achterblijvers
zijn er enkele, zoals aids, die spoedig naar voren zullen spurten; andere
ziektes, zoals pest en pokken lijken, zeker als we dat met vroeger vergelijken, enigszins op hun retour.
De ranglijst van het aantal verwensingen per ziekte zegt wel iets, maar
lang niet alles over hoe vaak bepaalde uitdrukkingen worden gebruikt. Zo
zijn er maar weinig verwensingen met pest en pokken, maar die worden
wel erg vaak gebruikt. Gevarieerdheid moet dus worden onderscheiden
van frequentie, al zal een frequente verwensing meestal een groter aantal
uitgebreide varianten kennen.
Bovendien beschikken de meeste mensen slechts over een beperkt verwensingen-repertoire. Veel informanten wijzen daar ook op: er zijn slechts
een paar verwensingen die ze echt regelmatig gebruiken. Maar aan de andere kant blijven juist de unieke verwensingen, en dan vooral de ziekteverwensingen, veel van onze zegslieden hun leven lang bij. Dat geldt in
het bijzonder voor oudere mensen die zich massaal ziekteverwensingen
uit hun jeugd herinnerden, vaak met exacte gegevens over het waar, wie
en waarom. De jonge informanten, bijna altijd scholieren, stuurden
meestal korte, harde ziekteverwensingen toe die vaak direct aansluiten bij
de actualiteit. In deze verwensingen komen vaak ook Engelse woorden
voor.
Welke soorten ziektes en aandoeningen treffen we zoal aan? Wat dit
betreft zijn er twee groepen te onderscheiden: échte ziektes enfictieveziektes. De categorie echte ziektes valt weer uiteen in twee groepen: zeer ernstige, vaak dodelijke ziektes {aids, kanker, pest, tering, tyfus en dergelijke)
en minder kwaadaardige, niet-levensbedreigende ziektes of aandoeningen
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Odiarree, kramp), waarbij vooral lichamelijke afwijkingen tamelijk goed
vertegenwoordigd zijn (>¿72 dikke x, iets of wat aan je x enz.).
Bij de fictieve ziektes en 'ziekelijke' aandoeningen treffen we niet-bestaande ziektenamen als de cetem, de hubelcelubes, muizenhuig, de reetketelsteen (berrie), de scheurkalenderziekte en ¿/<e vergietziekte, die ook wel
omschrijvende vorm voorkomen {krijg een bombardement achter je x, krijg
een mierennest achter of in je x). Verder worden dierenziektes vaak toegepast op personen. Ook daarbij kan het om echte ziektes (pip en dergelijke) of om fictieve ziektes (miemkesrazel) gaan. Populair zijn ook de verwensingen waarmee men iemand een bijzondere stoelgang of iets aan zijn
anus toewenst (aambei, holstrontverklontering, racekak, schijttyfus) en d
seksueel getinte verwensingen, met speciale aandacht voor de genitaliën
{krijg een dikke tampeloeris, de fuck, iets aan je pik, een kromme, de kut).
Dwars door alle categorieën heen loopt het onderscheid tussen echt gemeende en humoristisch bedoelde verwensingen. In het algemeen is de
regel: hoe gemeender, hoe korter; hoe uitgebreider, hoe schertsender.
Wat de betekenis betreft is er een onderscheid te maken tussen een eigenlijke betekenis en een wat meer oneigenlijke betekenis: in het eerste
geval wenst men iemand echt de genoemde ziekte toe (wat van oudsher
de bedoeling was), in het hedendaagse Algemeen Informeel Nederlands
is de betekenis vaak afgezwakt tot 'rot op, donder op, je kunt me de bout
hachelen'. In het algemeen blijven ziekteverwensingen echter vaak, in welke betekenis ook gebruikt, kwetsend, krachtig en beledigend.
Ook de karakteristieke vorm van ziekteverwensingen hangt met de betekenis samen: ziekteverwensingen beginnen vrijwel altijd met krijg..., de
vorm die overeenkomt met de oorspronkelijke betekenis. De wat afgezwakte betekenis vinden we vaak in de vorm je kunt de x krijgen, bijvoorbeeld: krijg de kanker en je kunt (voor mij, wat mij betreft, voor mijn
part) de kanker krijgen.
@#$% A &*(!
Krijg de aids
Zoals bekend is aids een door geslachtsgemeenschap overgebrachte
ziekte, met als voornaamste kenmerk dat het natuurlijke afweersysteem van het lichaam ernstig wordt
aangetast. De ziekte werd aan het
eind van de jaren zeventig in de Ver-

enigde Staten ontdekt, maar komt
in Afrika al ruim honderd jaar voor.
Aanvankelijk sprak men van GRID
{Gay-Related Immune Diseasê),
maar in september 1982 deponeerde het US Center for Disease Control de naam AIDS {Acquired Immune Deficiency Syndromê). Ten
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onrechte werd aids geruime tijd beschouwd als een ziekte die uitsluitend bij homoseksuelen voorkomt.
Vergelijk krijg de flikkerkanker.

27

Krijg de beris
Wat je iemand hiermee precies toewenst, is niet bekend. Deze verwensing is in 1935 voor het eerst gevonden, in het werk van de
Krijg een aidsbult
Rotterdamse schrijver Willem van
Iependaal. Een Bargoens woordenGesignaleerd in Amsterdam.
boekje uit 1937 geeft de vorm krijg
de beris. Latere bronnen schrijven
Krijg alles
ook beres en berus.
Hiermee wordt bedoeld: krijg de
vreselijkste ziektes. Een informant
Voor de herkomst zijn verschilherinnerde zich deze verwensing te
lende verklaringen gegeven. Zo is
hebben gehoord in een jeugdproOmgezien als een verbastering van
gramma van de VPRO. De varianpleuris, van de tropische ziekte beriten krijg nou gauw alles en krijg nou beri en van het Jiddische beries haecht alles tekende hij op uit de
miele 'besnijdenis'. Maar geen van
mond van zijn vierjarige zoontje,
deze verklaringen is echt overtuidie ze gebruikte toen iets maar niet
gend. Dat pleuris van invloed is gewilde lukken. Een informant uit
weest is wel waarschijnlijk, ook
Amsterdam weet nog precies hoe
omdat dit wel eens wordt verbashij met de verwensing krijg alles
terd tot pleris. Overigens zegt men
kennismaakte:
tevens zich de beris lachen. Die uitdrukking is in 1947 aangetroffen in
een boek van Piet Bakker. De verDeze zeer ruime verwensing werd
wensing krijg de beris komt relatief
mij toegeworpen door een collega
vaak voor.
drogisterij medewerkster in de Watergraafsmeer die door mij geplaagd
werd. Medio jaren zeventig. Vooral Krijg de bibberitis
Bibberitis is - vanzelfsprekend - een
de duistere gelaatsuitdrukking van
imaginaire ziekte. Het woord is gedeze dame gaf de verwensing veel
vormd van de stam van het werkextra kracht.
woord bibberen met de geleerde uitgang -itis, die in medische termen
Krijg alles wat er op het bord
meestal duidt op een ontsteking,
van de polikliniek staat, behalve
zoals in appendicitis 'blindedarmde dokter en het spreekuur
ontsteking'. Daarmee hoort bibbeGehoord in Rotterdam. In Amritis in een rijtje oorspronkelijk
sterdam kent men het vergelijkschertsend bedoelde woorden, sabare krijg jij het hele polikliniekmen met onder andere aanstelleribord.
tis. Vergelijkbaar is de quasi-geleer-
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de ondening bibberatie, een woord
dat vooral wordt gebruikt in de informele uitdrukking de bibberatie
krijgen 'angst krijgen voor iemand
of iets'.
Krijg een bombardement
(achter, in ...)
De verwensing krijg een bombardement; gevolgd door een voorzetselbepaling, is in het hele Nederlandse taalgebied bekend. Vooral het
hart, de kiezen en de longen moeten het ontgelden. Vermoedelijk is
deze verwensing ontstaan na het
bombardement op Rotterdam, in
mei 1940. Hierbij kwamen ruim
negenhonderd mensen om het leven. De vroegste variant is in 1942
gehoord in Den Haag.
Krijg een bombardement achter
je hart, dan kun je puinruimen
'Ik ben van 1930,' schreef een inzender uit de hofstad, 'en was waarschijnlijk 15 of 16 jaar, toen ik tijdens een straatruzie hoorde zeggen:
krijg een bombardement achter je
hart dan kan je puin ruimen. Dat
werd daar, in de Trompstraat in
Den Haag, regelmatig gezegd.' De
verwensing werd onlangs nog gehoord in Noord-Brabant. Men
zegt ook krijg een ontploffing achter
je hart en krijg een verzakking achter je hart, dan kun je puinruimen.
Krijg een bombardement achter
je kiezen
Eind jaren zestig gehoord in Lei-

den, Oegstgeest en Rotterdam.
Eén inzender schreef: 'Ik vind dit
een prachtige verwensing: griezelig
concreet, bedreigend, bizar - zó bizar dat de aangesprokene zich niet
gauw écht beledigd zal voelen.
Kromtaal op z'n Leids dus, met een
knipoog.'
Krijg een bombardement achter
je kiezen, dan kun je
puinruimen
Ingezonden door iemand uit Amsterdam. Begin jaren zestig hoorde
iemand in Rotterdam de variant
krijg de bombardementspleuris achter je kiezen, (dan) kun je puinruimen. Pleuris dient hier vanzelfsprekend als een versterkend element.
Hij schreef: 'Deze blijde boodschap is mij ter ore gekomen als opgroeiend jongetje (7 a 8 jaar oud,
begin jaren zestig) in Rotterdam,
waarschijnlijk op de lagere school
of via vriendjes uit de buurt.'
Krijg een bombardement achter
je longen, (dan) kun je
puinruimen
In 1942 gehoord in de Spoorwijk in
Den Haag.
Krijg het aan je braam
Gehoord in Utrecht, in de vorm
Ach, kreg 't an je braom. Waarschijnlijk wordt met braam een fictief lichaamsdeel bedoeld, vergelijkbaar met lurven en kladden. De
verwensing is in ieder geval schertsend bedoeld.
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Krijg de broekhoest
keltje of een buil toe, nee, hier
Broekhoest is een humoristisch be- wordt gedacht aan een 'bochel' doelde benaming voor 'wind, veest,
een ziekelijke vergroeiing van de
scheet'. Het woord komt vermoewervelkolom. Men zegt ook zich
delijk uit de soldatentaal. In de
een bult lachen of werken.
Grote Van Dale (1992) wordt het
als gewestelijk gekarakteriseerd, Krijg de cetem
maar het is allang doorgedrongen
Tussen 1923 en 1950 verscheen in
tot de algemene taal. De verwenAmsterdam de krant De Cetem, een
sing krijg de broekhoest is onder an- internationaal, financieel-econodere bekend in het Noord-Holmisch nieuwsblad. Het ging om
landse Heiloo.
een Nederlandse editie van een populaire Franse krant. Sinds 1924
verscheen deze krant - als enige in
Krijg de broodkaartenziekte
Nederland - op zondag. Hij werd
In 1920 opgetekend in het tijdop zondagavond verkocht en beschrift Buiten, in een artikel waarvatte alle uitslagen van de sportin J. Schuitemaker de loftrompet
steekt over de volkstaal. 'Hoe overwedstrijden van die dag - een
vloedig 't materiaal is, waarover de
noviteit in de Nederlandse journavolkstaal beschikt, blijkt b.v. als de
listiek. Om dit nog eens extra te beeen den ander 'n verwensching
nadrukken, werd de krant die dag
naar t hoofd slingert.' Als vooruitgevent met de kreet: Alle uitbeelden geeft hij:
slagen!' Voor de joviale Amsterdammers was dit een schot voor
Krijg de kouwe koorts, krijg de war- open doel. Al snel ontstond de
me ziekte, of 't apezuur of de pest,
verwensing krijg de cetem, waarmee
de roering, de broodkaartenziekte
werd bedoeld: krijg alle (huid)uitenz. De laatste uitdrukking toont
slagen bij elkaar. Omdat niet ieaan hoe de volkstaal op de hoogte
dereen deze verwensing direct bevan den tijd blijft.
greep, kwam ook de uitgebreide
vorm voor, namelijk krijg de cetem,
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
dan heb je alle uitslagen bij elkaar.
ging het brood in Nederland op de
Met het krantje verdween de uitbon. Met een broodkaart kon men drukking, maar hij leeft nog voort
één zogeheten regeringsbrood krij- in de herinnering van veel Amsterdammers en werd ons van diverse
gen.
zijden toegezonden.
Een vergelijkbare verwensing is
Krijg een bult
krijg de Vaz Dias, dan hebje alle uitMet krijg een bult wenst men ieslagen tegelijk. M.S. Vaz Dias (1881mand niet zomaar een klein puk-
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1963) had in Amsterdam een bekend persbureau, dat als eerste
nieuwsberichten uitzond via de radio. In die uitzendingen zullen ook
de sportuitslagen te horen zijn geweest.
Krijg de cholera
Kenmerkend voor cholera zijn hevige diarree en een niet te stoppen
neiging tot braken. Regelmatig
breken er nog grote epidemieën
uit, meestal op het Aziatische continent, met India en Pakistan als
centra, maar soms ook in Europa
en Afrika. De ziekteverwekker is,
zoals Robert Koch in 1883 ontdekte, een kommavormige bacil die
vooral in verontreinigd drinkwater
voorkomt. In de oudere taal kwam
cholera voor als benaming voor een
andere ziekte, die gepaard ging met
acute darm- en maagaandoeningen; deze — minder ernstige — ziekte noemde men vroeger ook wel
bort en tegenwoordig inlandse cholera of cholerine.
Ons woord cholera gaat terug op
het laat-Latijnse woord cholera
ziekte van de gal'. Etymologisch
moet het worden onderscheiden
van colère, dat bij ons als klere- in
veel verwensingen en scheldwoorden voorkomt. Er zijn slechts twee
verwensingen aangetroffen met
cholera: de basisvorm krijg de cholera en de stapelvorm krijg de touwtering-tyfus-pleuris-kanker-cholera.
Vergelijk ook colère en hartwater.

Krijg de colère, klere
Het Franse woord colère 'woede',
dat teruggaat op het laat-Latijnse
cholera ziekte van de gal', is vooral voor onze zuiderburen een bekende. Het wordt daar - gespeld
als colère, koleire, kolère en kolerie —
informeel gebruikt voor 'woede,
drift, kwaadheid'. Men zegt daar
ook in een Franse koleire schieten
'woedend worden' en er de koleire
van krijgen 'er woedend, chagrijnig
van worden'. Ook koleirig 'woedend, driftig' wordt volop gebruikt.
In Nederland kennen we colère
als een productief voorvoegsel,
meestal gespeld als klere- en keleremaar soms ook als het vetter klinkende kolere. Denk bijvoorbeeld
aan klerelijer, klerewijf en kolerezootje. Veel Nederlanders denken
dat klere een verbastering is van
cholera. Waarschijnlijk is het daarom in zoveel verwensingen terechtgekomen.
Krijg de klere is een van de meest
gebruikte verwensingen. Ook de
verkorte vorm, de klere of de kolere, komt voor. Veelgehoorde varianten zijn je kunt de klere krijgen,
laat ze allemaal de klere krijgen en
krijg toch allemaal de k(e)lere. Die
laatste vorm komt onder andere
voor in de film Ciske de rat\i\t 1984.
Danny de Munk zingt hierin, op
een tekst van Karin Loomans:
Krijg toch allemaal de kelere
Val voor mijn part allemaal dood
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Ik heb geen zin om braaf te leren
Ik eindig toch wel in de goot
Kinderen willen niet met me spelen
Noemen me 'Rat', en wijzen me na
De enige, die me wat kan schelen
Die is er nooit, dat is m'n pa
Freek de Jonge gebruikte de vorm
kolere in 1975 in een bespreking in
het tijdschrift Hollands Diep van
een serie verwenskaarten van de tekenaar Yrrah:
Twaalf verwenskaarten van Yrrah.
Toen ik mij dit pakje van twaalf
kaarten ter beoordeling aanschafte,
zei de wederverkoper: 'Dat is dan
12,50 gulden.' Waarop ik zei: 'Krijg
nou de kolere.' Waarop hij gevat
antwoordde met: 'Dat zijn dan dertien verwensingen voor dezelfde
prijs.'
Krijg de godver-kolere-kankertyfus achter je dikke darm
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Krijg een kind met een gouden
hoofd, dan kun je je de hele dag
de klere poetsen
In de jaren tachtig gehoord in Rotterdam.
Krijg een kind met een koperen
harses, dan kun je je de hele dag
de klere poetsen
Eveneens gesignaleerd in de Maasstad. Een Amsterdamse variant is
krijg een kind met 'n koperen kop,
keijjeje lam poetsen. In Amsterdam
zegt men ook krijg een kind met een
koperen harses, ken je je 't lazarus
poetsen.
Krijg een kind met een koperen
kop, dan kun je je de klere
(kolere) poetsen
Krijg een kind met een koperen
kin, dan kun je je de hele dag
de klere poetsen

Je kunt voor mij een pop
Krijg een koperen kind, dan
krijgen met een koperen kontje,
dan kun je je de klere poetsen
kun je je de hele dag de klere
poetsen
Krijg de kopertyfus, dan kun je
Dit is de basisvorm van de hieronje de kolere poetsen
der genoemde varianten.
In plaats van de klere poetsen
wordt ook de kanker, de tering Krijg een darmscheuring
of de tyfus poetsen gebruikt. Daar- In 1904 door Herman Heijermans
naast komt krijg een koperen kind, gebruikt in Diamantstad, een rodan kun je je rot poetsen regelmatig man die speelt in joods Amsterdam.
Hij gebruikt de Jiddische vorm:
voor.
Sommige varianten dateren uit
'Stik, stik,' gilde Dovid, den doek
de jaren vijftig.
die 'n bloedrige prop leek, dreigend
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in z'n vuist ballend: 'Krijg 'n darme-reising, vuilik!... Wat doe 'k met
je gelul! Geef me 'n paar schoene dan trek ik ze an achter je lawaaie
[begrafenis].'

Krijg de schijttyfus
Het element schijt heeft niet alleen
een versterkende functie, maar
doelt ook op het meest kenmerkende verschijnsel van buiktyfus:
hevige diarree.

Reissen is Jiddisch voor 'scheuren.
Krijg de diarree, de racekak,
de schijt(erij)
Voor het gemak smijten we hier alle vormen van dunne poep op één
grote hoop. Met diarree, ook wel
racekak, (slinger)schijt, schijterij,
galopstront of spuitpoep genoemd,
wordt immers steeds hetzelfde bedoeld: een dunne ontlasting als gevolg van een ziekelijke aandoening
of van een stoornis in de werking
van maag en darmen. Gangbaar
zijn ook verwensingen die beginnen met de gebiedende wijs schijt,
zoals in schijt een boterletter.
Krijg de racekak
Krijg de schijt(erij)
In Nederlandstalig België zegt men
krijg het schijt of krijg(t) schijt. In
1984 is daar bovendien gesignaleerd
hij mag van mij gerust het zwart
schijt krijgen.
Krijg(t) vliegende schijt
Eveneens gesignaleerd in Nederlandstalig België.
Krijg de schijt, (dan) kun je
stront ruimen
Gehoord in Amsterdam.

Krijg de schijtzenuwen
Net als krijg de zeikzenuwen een variant van krijg de zenuwen. De verwensing werd ingestuurd door een
Hagenaar. Overigens kan men van
de zenuwen inderdaad diarree krijgen.
Krijg de blubberschijt
Gehoord in Rotterdam.
Krijg de draadnageldiarree
Draadnageldiarree moet een funeste uitwerking op de anus hebben.
Onder andere bekend in Soest en
Den Haag.
Krijg de draadnagelschijterij,
dan kun je je eigen rijk schijten
in een ijzerwinkeltje
Uitgebreide variant van de vorige
verwensing, ingezonden door iemand uit het Zeeuwse Rilland. De
oorsprong moet waarschijnlijk gezocht worden in Den Haag, getuige zijn opmerking: op z'n Haags
klinkt dat gewéldig.'
Krijg de slingerschijt
Veelvoorkomende verwensing, onder andere gesignaleerd in Den
Haag en Amsterdam. Men zegt
ook aan de slingerschijt zijn voor
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'diarree hebben. In Den Haag
schijn je je de slingerschijt te kunnen schrikken.

zakken probeerden wat te rusten,
was een van de jongens - waarschijnlijk door de zenuwen - als
maar aan het ouwehoeren'. Klinkt
plots uit het donker de opmerking:
'Man, ik wou dat je de spijkerschijt
kreeg, dan kon je je eigen bek dichttimmeren.' Wij waren ineens klaarwakker en hebben zitten brullen
van het lachen. De desbetreffende
jongen heeft wel verder zijn mond
gehouden. [...] In onze afdeling waren vrij veel Rotterdamse jongens,
dus misschien is het een uitdrukking uit Rotterdam of omgeving.

Krijg de slingerschijt tot in de
eeuwigheid
Rijmende, uit Den Haag afkomstige uitbreiding van de vorige verwensing.
Krijg de slingerschijt van hier
tot Haarlem, en alle paaltjes
raak
Variant van krijg een rolling van hier
tot Haarlem, en alle paaltjes raak.
Ingestuurd door iemand uit Castricum.
Krijg de slingerschijt, die langs
je benen glijdt
Slechts eenmaal toegezonden, rijmende verwensing. Ook de variant
krijg de slingerschijt, dat \'t van narigheid langs je benen glijdt komt
voor. Een informant herinnerde
zich deze laatste verwensing uit zijn
diensttijd, midden jaren vijftig.
Krijg de spijkerschijt, dan kun
je je eigen bek dichttimmeren
Deze prachtige verwensing is eens
gehoord door iemand uit Voorschoten. Hij schrijft:
In 1953, op de zondag van de watersnood, waren wij 's avonds/
's nachts als militairen - zenuwachtig - in onze vrachtauto's op weg
naar het watersnoodgebied. Terwijl
wij in onze wagen op onze plunje-
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Spijkerschijt is, althans wat de uitwerking betreft, te vergelijken met
draadnageldiarree en draadnagelschijterij.
Krijg de slingershit
Moderne variant van krijg de slingerschijt; ingestuurd door scholieren uit Noord-Brabant.
Krijg de rampam en de natte
spuitpoep
Zie onder krijg de rampam.

Krijg een dik(ke) ...
'Dit zegt m'n zus wel eens, tot
groot ongenoegen van mijn moeder,' schrijft een 17-jarig meisje uit
Nuenen, een plaatsje nabij Eindhoven. Het woord dat na dikke is
weggelaten is lui of een van de talloze andere benamingen voor het
mannelijk lid. Het is weggelaten
om de uitdrukking te verzachten.
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Weinig mannen zullen een dikke
overigens opvatten als een aandoening - tenzij het lid natuurlijk ziekelijk opzwelt — maar door de vorm
en door sommige uitbreidingen
zijn deze verwensingen hier het
best op hun plek.
Verschillende verwensingen kennen het patroon krijg een dikke x,
waarbij voor x een lichaamsdeel
naar keus kan worden ingevuld. De
betekenis van al deze verwensingen, die vaak grappig zijn bedoeld,
is 'rot op, bekijk het maar, je kunt
me wat'.
Krijg een dikke fietsbel
Lui is hier vervangen door het eufemistischefietsbel.Ook de verkorte vorm dikke fietsbel komt voor,
met als betekenis 'bekijk het maar,
je kunt me wat'.
Krijg een dikke lip
Een variant van krijg iets/wat aan je
lip (zie verder aldaar). Vergelijk ook
krijg de kanker op je lip.
Krijg een dikke nek
Volgens Van Sterkenburg (1997)
vooral bekend in Vlaanderen. Men
zegt ook kortweg dikke nek.
Krijg een dikke neus
Krijg een dik oor
Gehoord in Den Briel. In sommige dialecten is dik oor At naam voor
'bof'.

Krijg een dikke tam
Ingestuurd door een 60-jarige Amsterdammer. Met tam wordt het
mannelijk geslachtsdeel bedoeld.
Het gaat hier om een verkorting
van het Bargoense tamp of tampeloeris.
Krijg een dikke tampeloeris
De oorspronkelijke betekenis van
tamp is 'stuk', 'uiteinde van een
touw, brood of worst'. Maar in het
Bargoens worden tamp en tampeloeris gebruikt voor het mannelijk
lid. Het bedrijven van de geslachtsgemeenschap, neuken dus,
wordt in de dieventaal onder andere tampen, rampetampen en zn
platte tampie uitgooien genoemd.
De verwensing krijg een dikke tampeloeris is onder meer gehoord in
Gouda. Omstreeks 1937 registreerde iemand in Den Haag krijg de
trampeloeris. Het gaat hier ongetwijfeld om een volkse verbastering
van tampeloeris.
Krijg de droop in je elleboog
Droop, een afleiding van het werkwoord druipen, is de naam voor een
veeziekte die ook wel wrang wordt
genoemd. Vroeger was het ook de
naam voor een ziekte bij zogende
vrouwen. De verwensing krijg de
droop in je elleboog kennen wij alleen uit de roman Menschen uit n
stil Stadje van Alie Smeding. De roman, die verscheen in 1920, speelt
in Enkhuizen:
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Fuck you! In de ondertiteling bij Engelstalige films wordt deze
uitdrukking meestal vertaald met krijg de klere!

7
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'Stik jij met je vastigheid, krijg de
droop in je elleboog,' ha'-ze gegiftigd, ha'-ze venijnigheid gespogen
in d'r belabberdheid.
[Krijg een] enkele reis
Meerenberg
Enkele reis Meerenberg is een zogenoemde elliptische verwensing:
krijg een is weggelaten. Bedoeld
wordt 'laat je opsluiten, je bent
geestesziek'. Theo Thijssen gebruikte deze verwensing in 1909 in
Jongensdagen'.
'Enkele reis Meerenberg!' riep de
jongen, [tegen mensen die een beetje raar lopen] [...] Op een afstand
begon hij natuurlijk weer: 'Enkele
reis Meerenberg!'

Prins in 1920, 'is grootendeels toevertrouwd aan geschoolde vrouwelijke verpleegsters.' De naam
veranderde later in Provinciaal Ziekenhuis Santpoort; inmiddels is de
psychiatrische afdeling verhuisd
naar Amsterdam. De verwensing
was tot in de jaren vijftig regelmatig in de hoofdstad te horen en is
nu nog bekend in Haarlem en omgeving. Het Frans kent als vergelijkbare uitdrukking h Charenton.
In Charenton, even buiten Parijs,
was een krankzinnigengesticht gevestigd. H.W.F. Bonte vertaalde
deze Franse uitdrukking in 1892 als
hij is rijp voor Meerenberg!

Krijg het falderappes
Falderappes (ook falderapes, chalderapes, falderappiê) is een Jiddisch
En A.M. Reens schreef in 1905 in
woord. De verdere herkomst is onGhetto-ghijntjes-.
zeker. Een van de mogelijkheden is
dat het teruggaat op het Portugese
En dan begon de discussie weer op
gualdrapa 'paardendek'. In joodse
nieuw en trachtte de zoon den vader kringen in Amsterdam was het een
te overtuigen, met een ongekende
scheldwoord voor het gepeupel,
bezieling, dat eindelijk de dageraad
het schorriemorrie, vaak ook in de
der Volksbevrijding was aangebroverbinding stuk falderappes. Vanken, het uur der verlossing zou slaan. daar is dit gebruik doorgedrongen
De ouwe schudde dan meestal het
in het Algemeen Informeel Nederlands. In de verwensing krijg het
hoofd en zuchtte: Meerenberg.
falderappes \s falderappes, net als bijMeerenberg was de naam van een voorbeeld hubelcelubes, een fictieve
ziekte. Hoewel deze verwensing
groot krankzinnigengesticht in het
weinig
voorkomt, staat hij wel in
Noord-Hollandse Santpoort. Het
de
Grote
Van Dale (1992).
werd in 1849 geopend en was het
eerste gesticht waar patiënten zonder dwang werden verpleegd. 'De Krijg de fiick
verpleging,' schreef de Winkler
Met name in de jongerentaal wordt
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het Engelse fuck veelvuldig gebruikt, als vloek in uitroepen als
fuck en fuck you, en als verwensing
in fuck offcn (go) fuck a duck (fuckaduck). De Coster (1998) noemt
ook de uitroep Fuck van de Vetteklep, een moedwillige verbastering
van Pluk van de Petteflet, de titel
van het beroemde kinderboek van
Annie M.G. Schmidt. De verwensing krijg de fuck dateert waarschijnlijk uit het einde van de jaren tachtig. Merkwaardig is dat de
vorm op een ziekte duidt. Van Sterkenburg (1997) schrijft hierover:
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vroeger zeer vaak voor en werd beschouwd als een ziekte met een magische betekenis. Tot ver in de
Middeleeuwen werden lijders aan
epilepsie zwaar mishandeld omdat
men dacht dat de ziekte werd veroorzaakt door boze geesten die
moesten worden uitgedreven. Men
meende ook dat de ziekte samenhing met de stand van de maan bij
de geboorte. Daarom werd de ziekte ook wel morbus lunaticus of
maanziekte genoemd. Schertsend
wordt van iemand die erg dronken
is wel gezegd dat hij de vallende
ziekte heeft. Van voetballers wordt
wel gezegd dat zij de vallende ziekte hebben als zij zich bezondigen
aan de zogenoemde Schwalbe: zij
laten zich dan na een kleine overtreding van een tegenstander met
veel bombarie op de grond vallen.

De betekenis [...] moet aanvankelijk
zoiets geweest zijn als 'krijg een vreselijke ziekte als je aan het neuken
bent'. Het is ook mogelijk dat de gebruiker van deze verwensing zich de
betekenis van fuck niet bewust is geweest en er uitsluitend 'iets vreselijks'
mee heeft bedoeld. Het komt mij Krijg de geeuwhonger
voor dat krijg de fuck! momenteel
Geeuwhonger, zegt de Grote Van
niet meer betekent dan 'lazer op'.
Dale (1992), is 'een plotselinge
honger, flauwte waarbij de lijder
Van Sterkenburg vermeldt ook fuck
herhaaldelijk de mond krampachde tering, een vloek die door de toe- tig wijd opent en met geweld sluit,
voeging van een ziekte een verschijnbaar als uiting van honger
wensende kracht krijgt. De ver(gewoonlijk is het echter een gewensing is al zo inburgerd dat de
volg van overmatige gevoeligheid
van de maagzenuwen)'. Het woord
spelling soms wordt aangepast tot
geeuwhonger is vervormd uit het in
krijg de vuk.
oostelijke dialecten voorkomende
gee-honger, waarbij gee verwant is
Krijg het gebrek
met gauw. Toen gee niet meer werd
Alleen gevonden bij Inez van Eijk
(1995). Het gebrek is een verouder- begrepen, bracht men het in verband met geeuw. De verwensing
de volksnaam voor vallende ziekte
valt
te beluisteren in Den Haag.
ofwel epilepsie. Epilepsie kwam
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zakken. De endeldarm bijvoorbeeld, het regenboogvlies, oogleden, de baarmoeder en de wand
van de vagina. In verwensingen is
alleen sprake van een oogkas- en een
Krijg de gekke-koeienziekte
hartverzakking. De hartverzakking
Zie onder krijg de zieke-koeiengekte. komt het meest voor. Deze verwensing is al omstreeks 1935 gehoord in Den Haag. Iemand uit
Krijg het gelaas
Amersfoort kende een uitgebreide
Gelaas is Jiddisch voor ziekte,
zweer, gezwel'. Men schrijft ook
variant, namelijk krijg de schapeewel chelaas of gal(l)aas. De ver- schurft en het rambam en een hartwensing is onder andere aangetrofverzakking
fen in het werk van Karei de Wind
en Querido. Men zei ook zich het Krijg het hartwater
gelaas werken. Een onaangename, Hartwater is een oude volksnaam
nare kerel' werd ook wel een gevoor maagsap', dat wil zeggen,
laasdarm genoemd.
voor het waterachtige vocht dat
men bij sommige maagaandoeninKrijg het gelaas aan je kop
gen in de mond krijgt. Het woord
is al in de zestiende eeuw aangeKrijg een hartvervetting
troffen. Men sprak ook van herVervetting is een overmatige, zieke- te(n) water, maagwateren weewater.
lijke afzetting van vet in organen.
In Nederlandstalig België sprak
Vervetting van de binnenwand van
men van hertekwak of watergal. Kislagaderen is de oorzaak van wat in
liaan omschreef herten-water aan
de volksmond aderverkalking heet.
het einde van de zestiende eeuw
Krijg een hartvervettingïs onder an- met het Latijnse cholera. Hartwater
dere gehoord in IJmuiden, maar
was de naam voor verschillende
komt ook elders voor. Men zegt teziektes die met heftige maag- en
vens krijg een vet hart en krijg een
darmstoornissen gepaard gingen.
vervetting. Omstreeks 1935 werd in De verwensing werd ons toegeDen Haag een uitgebreide, schertstuurd door iemand uit Gouda. De
sende variant gehoord, namelijk
Grote Van Dale (1992) vermeldt het
krijg een hartvervetting met een ma- hartwater krijgen voor 'zenuwachger randje.
tig worden'.
Men zegt ook de geeuwhonger van
iets krijgen er onweerstaanbare trek
in krijgen, ervan beginnen te watertanden'.

Krijg een hartverzakking
Er zijn verschillende delen van het
menselijk lichaam die kunnen ver-

Krijg het heen en weer
Verwensingen met de fictieve aandoening heen en weer komen in
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twee basisvormen voor: je kunt het krijg alles wat er op het bord van de
heen en weer krijgen en krijg (nou) polikliniek staat, behalve de dokter
en het spreekuur.
het heen en weer. De laatste vorm
wordt het meest gebruikt. Sommige informanten geven aan dat het Krijg de helft, dan ben je ook
om een 'nette' verwensing gaat. ziek
'In mijn puberjaren (eind jaren
Vermoedelijk kunnen we het heen
vijftig) in Amsterdam,' aldus een
en weer beschouwen als een eufemisme voor een vreselijke kwaal, al
informant, 'hadden mijn vrienden
blijkt uit de onderstaande uitbreien ik de gewoonte rustig een hele
dingen dat er ook sprake is van een
serie verwensingen over ons hoofd
schertsende ondertoon. Vergelijk
te laten uitstorten, om de tegenkrijg de wip.
stander vervolgens toe te wensen:
Krijg de helleft, den beje auk siek/'
Het gaat hier dus om een zogeKrijg het heen en weer in twaalf
noemde antwoordverwensing.
nauwe steegjes
Een verwensing die de kinderen te
horen kregen van hun uit Wor- Krijg hem
merveer afkomstige moeder, telEen eufemistische verwensing,
kens als zij haar plaagden of in de
waarin hem voor iets vreselijks
maling namen. De nadere plaatsstaat, gezien de vorm waarschijnbepaling heeft een komisch effect.
lijk een ernstige ziekte.
Krijg het heen en weer, van hier
tot Wormerveer
Deze rijmende verwensing werd
gehoord in Rijswijk. Met 'van hier
tot Wormerveer' wordt een zeer
aanzienlijke afstand bedoeld.
Krijg het heen en weer zigzag
Omstreeks 1930 gesignaleerd in
Scheveningen.
Krijg (jij) het hele
polikliniekbord
Volgens een informant een oorspronkelijk joodse verwensing die
in het vooroorlogse Amsterdam gehoord kon worden. Vergelijk ook

Krijg het
Een wel erg onbepaalde verwensing, mogelijk een verkorting van
krijg het heen en weer.
Krijg de hik
Als het middenrif krachtig samentrekt en de ademhaling bemoeilijkt wordt, produceren we vaak
een geluid dat klinkt als hik. Daarbij denken we meestal aan een wat
grappige aandoening, veroorzaakt
omdat we bijvoorbeeld te snel gegeten of gedronken hebben, maar
de hik kan wel degelijk een uiting
zijn van een ernstige en soms zelfs
dodelijke ziekte. Zo leed paus Pius
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XII in 1958 in de laatste weken van
zijn leven aan voortdurende hik.
De kwaal was het gevolg van keelkanker.

Himalaja een vreemde klank heeft.
Himalaja zal hier dus wel schertsend bedoeld een fictieve ziekte of
erge aandoening zijn.

Krijg de
Krijg de zevendaagse hik
Omstreeks 1930 gehoord in Sche- holstrontverklontering
veningen. Langdurige hik heet in
Eind jaren zeventig gehoord in
de medische wetenschap singultus
Bussum. De bedoeling is duidelijk:
persistens. Deze kan ontstaan door 'krijg een pijnlijke vorm van verallerlei ziektes, zoals kanker en
stopping (obstipatie)'. De verwennierziektes. Vergelijk krijg de dersing is te vergelijken met krijg de
dedaagse koorts.
reetketelsteen en krijg de reetscheetvereelting.
Krijg de hik met korte
Krijg de hondenziekte
tussenpozen
Onder andere gesignaleerd in RotAlleen aangetroffen bij Van Eijk
terdam en Den Haag. De honden(i995)ziekte is een, vooral bij jonge honKrijg de blafhik
den optredende, ziekte waarbij zich
krampen kunnen voordoen. Als
Krijg de kuthik
een dierenziekte toegepast wordt
Zie onder krijg de kut.
op mensen ontstaat direct een
schertsend gebruik. Van een dronKrijg de muizenhik
ken man die op straat loopt te
Gehoord in Utrecht. Mogelijk is
zwaaien, wordt wel gezegd hij heeft
krijg de muizenhuigvan invloed ge- de hondenziekte. Krijg de hondenweest.
ziekte komt ook voor in enkele varianten van het bekende verwenKrijg de paardenhik
singen-versje dat begint met de
Toegestuurd door iemand uit Rotregel 'Stik, verrek, verrot, verteer'.
terdam.
Krijg de hubelcelubes
Krijg het Himalaja
De herkomst van de fictieve ziekte
Waarom wenst iemand een ander
hubelcelubes is onduidelijk. Voor
een hooggebergte toe, in dit geval
zijn boek Vloeken (1997) won Van
het hoogste hooggebergte, gelegen
Sterkenburg inlichtingen in bij de
in het noorden van India en Nehoofdredacteur van het Nederlands
pal? Waarschijnlijk omdat het erg
Tijdschrift voor Geneeskunde. Deze
is, in dit geval erg hoog, en omdat
veronderstelde voorzichtig dat hu-
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bel mogelijk verband houdt met Krijg iets/wat aan je lip
het Engelse hubble-bubble 'geborKrijg iets aan je lip zal worden gerel'; de toegesprokene zou dan winbruikt om iemand de mond te
derigheid of diarree toegewenst
snoeren. Maar wat moet iemand
krijgen. Het element (ce)lubes kan nu eigenlijk aan zijn lip krijgen?
verband houden met lues, een
Anders gezegd: wat wordt er bevorm van de geslachtsziekte syfilis.
doeld met ietst Van Sterkenburg
Een andere, meer voor de hand lig(1997) schrijft hierover: 'Misschien
gende mogelijkheid is dat hubelee- is wat men in deze verwensing ielubes - een fantasieziekte - gemand toewenst wel een ontstevormd is uit fantasie-elementen.
kingachtige aandoening van het
Het gaat dan om een quasi-geleertype herpes.' Je kunt je echter afde vorming die de draak steekt met
vragen of er wel een specifieke ziekde medische vaktaal.
te wordt bedoeld. In Amsterdam is
de even vage variant krijg wat aan
Krijg het huigemuig
je lip gehoord. Vergelijk ook krijg
een dikke lip en krijg de kanker op
Toegezonden door iemand uit Medemblik. Ongetwijfeld gaat het
je lip.
hier om een verbastering van krijg
het muize(n)huig, een verwensing Krijg iets aan je lip, pal bij je
waarmee men iemand een hoog
oor
piepstemmetje toewenst.
Grappig bedoelde uitbreiding,
vooral gezegd als iemand een groKrijg de iepziekte
te mond opzet.
De iepziekte werd voor het eerst
ontdekt in Nederland, in 1919, en Krijg de influenza
De griep, voor de medici influenheeft zich nadien over de hele weza, is een hoogst besmettelijke vireld verspreid. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en
rusziekte die in tal van ernstige en
overgebracht door spintkevers.
minder ernstige vormen voorkomt.
Voor de iep is de ziekte meestal doIn Hilversum was de verwensing
delijk. Mensen kunnen natuurlijk
krijg de influenza een tijdlang ganggeen iepziekte krijgen, maar in ver- baar. Het gebruik van geleerde terwensingen maakt dat niet uit. Demen in verwensingen is ongebruize verwensing is gehoord in Hoekelijk, tenzij men die termen een
velaken.
beetje belachelijk wil maken. Krijg
de influenza zou dus een bewustOok de uitgebreide vorm krijg
de iepziekte, dat je staande kapot geleerde verwensing kunnen zijn.
gaat komt voor.
De verwensing krijg de griep is niet
aangetroffen. Wel wordt pip soms
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ook gebruikt voor de griep, zie krijg
de pip.

Krijg jeuk in uw x en korte
armpjes
Ingezonden door iemand uit Gent.
Voor x mogen we 'een van de 666
beschrijvingen van een typisch
mannelijk lichaamsdeel' invullen.

Krijg jeuk
Jeuk is in twee typen verwensingen
een bekend verschijnsel: in uitdrukkingen die beginnen met krijg,
dat ook wel weggelaten wordt, en
Krijg jeuk waar je niet kunt
in verwensingen die beginnen met
krabben
ik wens je, ik hoop dat en dergelij- Gehoord in Bovenkarspel in
ke. In beide gevallen wordt de wens
Noord-Holland. Volgens de inforuitgesproken dat u de plaats waar
mant komt de uitdrukking uit het
het jeukt niet zult kunnen bereiken,
Jiddisch.
vooral omdat uw armen te kort
zijn.
Krijg de jicht
Opmerkelijk is dat de varianten
Jicht is een aandoening die veroordie beginnen met ik, zoals ik wens
zaakt wordt doordat urinezuurje veel jeuk en korte armpjes en ik kristallen neerslaan in gewrichten.
wens je jeuk op je rug en korte (lam- In het Latijn wordt de ziekte pome) armpjes, allemaal werden toe- dagra genoemd, letterlijk '(pijn)gezonden uit Nederlands en Belaanval in de voet'. Hoewel jicht algisch Limburg. In Vlaanderen is
le gewrichten kan aantasten, is vaak
ook de variant ik wens u de pokken het gewricht tussen de grote teen
en kleine armpjes opgetekend. Zie en de middenvoet de klos. Om die
ook krijg een staart.
reden wordt jicht in de volkstaal
ook pootje genoemd, een zogenoemde volksetymologische aanEeuwige jeuk en te korte
passing van podagra. De onverarmpjes
wachte pijnscheut bij jicht wordt
Een verwensing waarin de aanhef
wel judaskneep genoemd.
krijg is weggelaten. Taalkundigen
spreken in dat geval van een ellips.
Een ander voorbeeld van een ellipKrijg de jicht, allebei je ogen
tische verwensing is enkele reis Mee- dicht
renberg. In Antwerpen en Genk
Rijmende uitbreiding van de vorikent men de variant veel joeksel ge, gehoord in Amsterdam.
(jeuk) en kort' armkes. Wordt deze
verwensing niet meteen begrepen, Krijg de kanker
dan volgt de toelichting dan kunde
Na hart- en vaatziektes is kanker
nie krabbe!
tegenwoordig de belangrijkste
doodsoorzaak: liefst één op de vier
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mensen overlijdt vroeg of laat aan
kanker. De ziekte was al in de klassieke oudheid bekend, maar kreeg
vooral na de Tweede Wereldoorlog
de volle aandacht van de medici.
Door de sterk verbeterde geneeskunde worden mensen aanzienlijk
ouder dan voorheen en vooral ouderen krijgen vaak met de ziekte te
maken; paradoxaal genoeg is het
dus aan de medische wetenschap te
wijten dat het aantal kankerpatiënten sterk toeneemt.
Kanker is een verzamelnaam
voor allerlei ziektes die één ding gemeen hebben: ze gaan gepaard met
een kwaadaardig woekergezwel, dat
zich razendsnel uitbreidt en slechts
door rigoureus medisch ingrijpen
te verhelpen valt. Ons woord kanker gaat terug op het Latijnse cancer, dat 'kreeft, krab' betekent. De
vorm van het woekergezwel, een gezwel met vele uitlopers, deed denken aan de kreeft, die nu nog dienst
doet als internationaal symbool van
de kankerbestrijding. Ook het
Griekse woord karkinos 'kreeft,
kanker', dat aan de basis lag van de
medische term carcinoom,, duidde
op die vorm.
Onze informanten, van jong tot
oud, zijn het over één ding roerend
eens: iemand kanker toewensen
wordt als zeer grof beschouwd.
Hoezeer de ziekte gevreesd wordt,
blijkt ook uit het eufemistische gebruik van k voor kanker. Anderzijds
wordt het woord vooral door de
jongere generatie zo veelvuldig ge-
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bezigd dat het enigszins aan slijtage onderhevig is. Het wordt vooral
veelvuldig gebruikt als eerste deel in
samengestelde woorden. Een Amsterdamse informant geeft hiervan
als voorbeelden kankerhomo, kankerdoos (met doos in de betekenis
'vagina of 'vrouw'), kankerhond
(populair in de scheldkanonnade
vieze vuile kankerhond met je vieze
schijthoofd) en kankerboer (voor alle Nederlanders die buiten Amsterdam woonachtig zijn). Typerend
voor de impact van het woord kanker is daarentegen de opmerking
van een jonge Ajax-supporter (18
jaar) uit Amsterdam-Zuid: kankerlijer wordt volgens hem niet gebruikt, want 'dat is zielig, daar kan
iemand niets aan doen'. Op dezelfde wijze kunnen ook andere ziektes
in samenstellingen gebruikt worden, zoals klere-, pest-, pokke-, tering- en tyfus-.
De verwensing krijg de kanker
kan op vele manieren uitgebreid
worden. Bijvoorbeeld door er een
nadere plaatsbepaling aan toe te
voegen. Soms kan die dienen ter
aanduiding van een specifiek soort
kanker.
Krijg de kanker achter je hart
De verwensing krijg de kanker achter je hart wordt door een Rotterdamse informant genoemd als variant van krijg de grajkanker. Hij
kwalificeert de verwensing als
'erg!'. Gebruikelijker is krijg de
bloedkanker achter je hart.
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Krijg de kanker achter je hart,
Krijg de kanker van je oren tot
dat de dokter er niet bij kan
in je schenen
komen
Gehoord in Utrecht, waar het onIngezonden door iemand uit IJgeveer zo klinkt: krijg de kclnker
muiden. Net als bij de vorige vervajje haore tot in je schime. De bewensing is een variant met bloeddoeling is duidelijk: krijg overal
kanker gebruikelijker. Gehoord in
kanker.
Leiden: Krijg (dan toch) de kanker;
waar de dokter niet bij kan.
Krijg Jan Kanker
Een andere manier om de basisKrijg de kanker in je hart
vorm krijg de kanker uit te breiden
Komt onder meer voor in de tweeis het gebruik van een eigennaam.
de bundel Kroeglopen uit 1965 van Mogelijk is Jan toegevoegd om de
Simon Carmiggelt:
verwensing iets te verzachten. In
Rotterdam en Den Briel wordt
De man boog zich naar mij over,
Jan(tje) kanker!gebruikt als uitroep
keek mij aan met ogen die fonkelvan verbazing.
den van woede en zei: 'Vuile, stinkende luizebroeier, krijg de kanker
Krijg de kankerzooi
in je hart.'
Aangedragen door een twaalfjarige
Daarop verliet hij voldaan het pand. jongen uit Gouda. Er wordt daar
"t Lijkt me een kort ziekbed,' zei de veel gescholden met samenstellinkastelein, die sterk is in dit soort
gen met -zooi. Zo zegt men er ook
compacte kanttekeningen.
krijg de teringzooi. Mogelijk moet
-zooi hier de verwensing verzachKrijg de kanker in je
ten.
hartkleppen
Variant van krijg de betontyfus ach- Krijg de gierende blafkanker
ter je hartkleppen.
Kanker wordt in verwensingen ook
als tweede lid van een samenstelKrijg de kanker op je lip
ling gebruikt, bijvoorbeeld om een
specifieke vorm van kanker mee
Of hiermee specifiek op lipkanker
aan te duiden. Het valt overigens
gedoeld wordt, valt te betwijfelen.
te betwijfelen of met gierende blafWellicht zijn eerder verwensingen
als krijg iets aan je lip en krijg een kanker 'longkanker' of 'strottenhoofdkanker' wordt bedoeld.
dikke lip van invloed geweest.
Waarschijnlijk gaat het om een
Overigens komen schertsend be'fantasiekanker'. Wel gaat longdoelde, onzinnige plaatsbepalingen
kanker soms met een lelijke blafwel vaker voor in verwensingen, zohoest gepaard.
als in krijg de tyfus aan je tenen.
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Krijg de bloedkanker achter je
hart
Onder bloedkanker (leukemie) verstaan we een kwaadaardige verandering van de bloedlichaampjes. In
tegenstelling tot andere vormen
van kanker, waarbij sprake is van
een min of meer geïsoleerde woekering van cellen, kan bloedkanker
optreden in alle lichaamsorganen
die iets met de aanmaak van bloedcellen te maken hebben. Als variant
van krijg de kanker achter je hart
werd van verschillende zijden krijg
de bloedkanker achter je hart aangedragen.
Krijg de bloedkanker achter je
hart, (dan) kan de dokter lang
zoeken
Een kwaadaardige uitbreiding van
de vorige verwensing.
Krijg de bloedkanker achter je
hart, (dan) kunnen ze lang
zoeken voor ze het vinden
Krijg de bloedkanker in je
harses (hersens)
Krijg de bloedkanker in je
ogen
Wetenschappelijk niet verantwoorde, maar ongetwijfeld effectieve verwensing, die aan het einde
van de jaren veertig werd gehoord
op het Waterlooplein in Amsterdam. Onlangs nog gesignaleerd in
Rotterdam.
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Krijg de C-kanker
Gehoord door een Amsterdamse,
die door de uitspraak seekanker
aanvankelijk niet begreep wat de
herkomst van deze verwensing was.
Zij kreeg de uitdrukking in haar
jeugd vaak door een boze buurvrouw naar het hoofd geslingerd en
schrijft:
Ik dacht destijds dat zij - als Amsterdamse - zee-kanker' bedoelde,
een kwaal die duidelijk fantasie was.
Wat ouder geworden, begreep ik
dat zij 'de C-kanker' bedoelde, en
dat die 'C' kwam van de oorspronkelijke schrijfwijze van Cancer. De
vervloeking was dus dubbel erg bedoeld!
Krijg de flikkerkanker
Een variant van krijg de aids. Begin
jaren tachtig gehoord. Men dacht
toen nog dat aids alleen onder homoseksuelen ('flikkers') voorkwam.
Krijg de grafkanker
Onder andere te vinden in Ik, Jan
Cremer (1964). Daar staat: '"Motherfuckers! Krijg de pleuris en de
grafkanker," schreeuwde ik.' De
verwensing is ook opgenomen in
de Grote Van Dale (1992). Men
zegt ook krijg de graftering en pleur
in je kankergraf.
Krijg de kutkanker
De verwensing krijg de kutkanker
verwijst niet naar baarmoederhalskanker of iets dergelijks. Het voor-
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voegsel kut is hier ter versterking
toegevoegd. De betekenis zal zoiets
zijn als 'donderstraal nou gauw
op, sodemieter op'. Door de vorm
hoort deze verwensing echter thuis
in de ziektegroep.
Krijg de Arabische kutkanker
Een in Amsterdam gehoorde uitbreiding van de vorige verwensing.
Krijg de rattenkanker
Opgenomen in de Grote Van DaIe (1992). Naast rattenkanker wordt
ook rattentering gebruikt. Een informant uit Gouda kende de variant krijg deJan rattenkanker en iemand uit Tegelen noteerde in zijn
diensttijd, midden jaren vijftig,
krijg de rattenkuttenkanker.
Krijg de rotkanker
Krijg de kanker-tyfus
In heel wat verwensingen wordt
kanker gecombineerd met andere
ziektes. Dit wordt gedaan om de
verwensing krachtiger te maken,
maar naarmate de reeks langer
wordt gaat dit effect enigszins verloren. Vooral bij de zeer lange stapelvormen kun je je afvragen of er
nog wel sprake is van een gemeende verwensing: ze lijken eerder bedoeld als verbale kunststukjes. Als
stapelvormen vermelden we hier:
Krijg de kanker-tering-tyfus
In het midden van de jaren zestig
gehoord in Scheveningen.

Krijg de kanker-tyfus-teringpokken-pest
Krijg de godver-kolere-kankertyfus achter je dikke darm
Krijg de touwtering-tyfuspleuris-kanker-cholera
Ook wel eufemistisch verkort tot
krijg de TTTPKC. Zie verder onder tering.
Krijg een koperen kind, dan
kun je je de kanker poetsen
Een laatste, bijzondere groep verwensingen kent een zeer merkwaardig vormingsprocédé: iemand
wordt iets van koper toegewenst.

Dat kan een koperen kind zijn,
maar, zoals in de volgende voorbeelden, ook koperen hartkleppen of
een niet-bestaande ziekte als de
roodkoperen klarinettyfus. In het
vervolg van de verwensing wordt
de wens uitgesproken dat de aangesprokene zo druk bezig is met het
poetsen van het koper dat hij daardoor de ziekte kanker opdoet. Of
deze verwensingen inderdaad het
toppunt van woede, frustratie enzovoorts uitdrukken, zoals Van
Sterkenburg (1997) suggereert, is
de vraag. Ze hebben immers ontegenzeggelijk ook een schertsend
karakter. Hoe het ook zij, ook bij
andere ziektes komt dit vormingsprocédé met koperen voor. Koper
geldt hier klaarblijkelijk als het
glimmende metaal bij uitstek.
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Krijg koperen hartkleppen,
dan kun je je de kanker
poetsen
Gehoord in Leiden. Een variant is
krijg koperen hartkleppen, dan kun
je je je leven lang de tering poetsen.

dan kun je je de kanker (de tering)
poetsen.
Om de groep te completeren geven we hier nog enkele voorbeelden die niet elders bij een ziekte
zijn ondergebracht.

Krijg de roodkoperen
klarinettyfus, dan kun je je de
kanker poetsen

Krijg een kind met een
koperen kop, dan kun je je lam
poetsen
Gehoord in Amsterdam.

Krijg een kind met een ...
Een bekend type verwensing verKrijg een koperen kind, dan
kun je je rot poetsen
loopt volgens het patroon: krijg +
iets van koper + dan kun je je de +
'Jaren geleden,' schrijft iemand uit
ziekte + poetsen. In één groep wordt Hilversum, 'maakte ik in Amstervoor 'iets van koper' een ziekte indam een ruzie mee van twee vrougevuld: krijg de koperen pleuris, dan wen op het achterbalkon van een
kun je je de pestpokken poetsen; krijg tram. Toen één van de vrouwen bij
de kopertyfus, dan kun je je de kole- een halte uitstapte, riep zij nog
re poetsen,; krijg de roodkoperen kla- even tegen haar rivale: "Krijg een
rinettyfus, dan kun je je de kanker kind met een kopere kop, ken je je
rot poetsen!"'
poetsen.
De uitdrukking is ook gesignaIn een andere groep is er spraleerd in Leiden en Rotterdam.
ke van een kind van koper of met
een koperen hoofd: krijg een kopeKrijg een kind met een houten
ren kind, dan kun je je de kanker
kop
poetsen; krijg een kind met een
koperen kop (harses), dan kun je je Gehoord in het Belgische Genk.
de klere poetsen. In plaats van koper komen we ook goud tegen Krijg de klere
Zie onder colère.
(krijg een kind met een gouden
hoofd, dan kun je je de hele dag de
klere poetsen), en in plaats van een Krijg de kliek
hoofd een kin (krijg een kind met
Zie krijg het koliek.
een koperen kin, dan kun je je de
hele dag de klere poetsen); of een Krijg de klok
long (krijg een koperen long, dan
De klok is een niet-bestaande ziekkun je je de pleuris poetsen); of hart- te. Dat was ook de grap van krijg
kleppen (krijg koperen hartkleppen, de klok: als de toegesprokene vroeg
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wat er met deze verwensing bedoeld werd, luidde het antwoord
elk uur een slag. Op een vergelijkbare manier werd de verwensing
krijg de cetern wel toegepast. Voor
de Tweede Wereldoorlog gehoord
in joods Amsterdam.
Krijg het koliek
Aan het begin van deze eeuw opgetekend door F. Stoett. Een informant uit Reeuwijk kende de verbasterde vorm krijg de kliek. Een
koliek is een hevige krampachtige
pijn die ontstaat door een zeer sterke samentrekking van een darm, de
urineleider of de galgang. Ook dieren kunnen dit krijgen.
Krijg de koorts
Tot in het begin van de negentiende eeuw dacht men dat koorts een
aparte ziekte was. Deze opvatting
werd onder andere bestreden door
de Franse arts François Broussais
(1772-1838).
Overigens
dacht
Broussais dat alle ziektes te maken
hadden met de prikkeling of een
gebrek aan prikkeling van het
darmkanaal, maar dit terzijde. De
verwensing krijg de koorts komt
veel voor en is al in de negentiende eeuw opgetekend, onder andere in het werk van Justus van Maurik.

doelt men op een kwaal die maar
moeilijk te verdrijven is. Ook in
een oude uitdrukking is de koortsaandoening bekend: de verbeelding
is erger dan de derdedaagse koorts.
Volgens Jan Oudenaarden (1986)
zou het om een typisch Rotterdamse verwensing gaan, maar dit
valt te betwijfelen.
Krijg de koude koorts
Gebruikelijke uitbreiding van krijg
de koorts. Koude rillingen ontstaan
als het lichaam probeert de temperatuur te laten zakken door te rillen. Zo'n koortsrilling wordt in de
volksmond de koude koorts genoemd. De verwensing komt onder
andere voor in de eerste bundel
Schetsen (1896) van Samuel Falkland, alias Herman Heijermans. In
zijn boek Kamertjeszonde (1898)
doet Heijermans er nog een schepje bovenop: 'Voor mijn part kreeg
die Thomas een afgedriedubbelde
kouwe koorts.' De verwensing
komt ook herhaaldelijk voor in het
werk van A.M. Reens. Zo voert
Reens in 1905 in Ghetto-ghijntjes
een baas op die klaagt over zijn
werknemers: 'De kouwe koorts zal
dat tuig krijge... en de bond d'er
bij.' J. Onslee en Nico Slob geven
in 1933 in Het is verboden... de
vormvariant dan kenne ze allemaal
verder de kouwe koorts krijge.

Krijg de derdedaagse koorts
Het woord derdedaags betekent 'ie- Krijg de bibberkoorts
dere derde dag terugkerend', maar
Verwensing die, net als krijg de kouin de verbinding derdedaagse koorts de koorts, verwijst naar het gevoel
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van koude dat de koortspatiënt ervaart. Opgenomen in de Grote Van
Dale (1992).

Krijg de koude kippenkoorts
Een verwensing die vooral bekend
is omdat ze een vast bestanddeel is
van het bekende verwensingen-gedichtje dat begint met 'Stik, verrek,
verrot, verteer'. Zie verder in het
hoofdstuk over rijmende verwensingen. Een variant is krijg het koude kippenzuur.

Krijg de bibberkoorts in je
onderbroek
Krijg de kattenkoorts
Zie onder krijg de miemkesrazel.
Krijg de kippenkoorts
Kippenkoorts komt onder kippen
echt voor. Het is een ander woord
voor pip — bekend uit de verwensing krijg de pip. Maar in verwensingen is kippenkoorts een denkbeeldige ziekte bij mensen. Men
zegt ook ergens de kippenkoorts van
krijgen voor 'ergens naar van worden, er koortsig van rillen. Het WNT
schrijft over iemand mag de kippenkoorts krijgem 'een zachte vorm van
verwensching; men bedoelt eigenlijk: de pest of een andere doodelijke ziekte.'
De uitdrukking komt onder
meer voor in De Jordaan (1912) van
Israël Querido:
Hij alleen kon zich beschuldigen,
en geen [...] leger-des-heils-apen
[...] - Die konden voor hem allemaal de kippenkoorts krijgen.
Onlangs nog gehoord in Utrecht,
waar het klinkt als kreg de kippekoors.
Krijg de kale kippenkoorts
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Krijg de rolkoorts
In 1897 opgetekend in Noord-Holland. Rolkoorts is hetzelfde als rolberoerte. Zie aldaar en vergelijk rolling.
Krijg de (gloeiende)
zenuwkoorts met kaantjes
Zie onder krijg de zenuwen.
Je moet zoveel koorts krijgen,
dat de dokter naar je nest moet
roeien
Regelmatig te horen in de Rotterdamse haven, aldus een informant.
Alle kerels de koorts, behalve
Abraham de koekjesjood
Alleen opgetekend door Van Eijk
(1995). De oorspronkelijke vorm
luidt mogen alle kerels de koorts krijgen, enzovoorts.

Krijg de koude pis
Krijg de koude pis betekent 'je kunt
me de bout hachelen, val dood'.
Met koude pis is geen fictieve ziekte bedoeld: het was, vooral vroeger,
de benaming voor een ziekelijke
aandrang tot urineren met een Ie-
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ge blaas, het belangrijkste symptoom van een blaasontsteking.
Omdat men dan vaak druppelsgewijs plast, werd de aandoening ook
wel druppelpis genoemd. De Duitsers kennen de ziekte als kalte Pisse en de Engelsen als coldevel, maar
de Fransen spreken van chaudepisse 'warme pis'. Overigens was pis
vroeger een gewoon, keurig woord,
dat ook door dichters werd gebruikt. Zo schreef Vondel eens:
'Wie [...] krijght van rou de kouwe pis.'

Krijg de kramp in je lijf
In het boek Diamantstad uit 1904
van Herman Heijermans komt een
groot aantal verwensingen voor.
De verwensing krijg de kramp in je
//¿/wordt ingegeven door de voorafgaande zin:
'Vijf! ... Nommertje vijf!'...
'Krijg kramp in je lijf,' rijmde Joozep.
Ge moe(s)t de krampen in uw
kloten krijgen
In 1984 opgetekend in Vlaanderen.

Krijg de kramp
Krijg de krampen in uw
Als een of meerdere spieren onwilkloten, en iedere minuut verse
lekeurig en met kracht samentrekken, spreken we van kramp of spas- pijn
me. Omdat dit veel pijn kan doen, Ook gehoord in Vlaanderen. De
inzender kent de uitdrukking van
is kramp van oudsher populair in
zijn vader, die in 1899 werd geboverwensingen. De meeste vloeken
ren en in 1963 overleed.
en verwensingen gaan terug op de
eedformule Gods kramp, die zinspeelde op de spiertrekkingen van Krijg de krenk
In 1905 door A.M. Reens gebruikt
Jezus aan het kruis. Daaruit kwamen oude verwensingen voort
in Ghetto-ghijntjes. Krenk is Jidwaarbij men iemand kramp in zijn
disch voor 'ziekte'. Het is afgeleid
knieën, darmen of kaken toewenst.
van het Duitse Kränke 'stuipen,
In het huidige Nederlands kennen
epilepsie'. Zie ook krijg de ziekte.
we vooral nog krijg de kramp.
Krijg de krampen in je kuit
Komt voor in een Haagse variant
van het verwensingen-versje dat
begint met 'Stik, verrek, verrot,
verteer'.
Zie verder in het hoofdstuk over
rijmende verwensingen.

Krijg de krets
In 1921 in deze vorm opgetekend
in een Bargoense woordverzameling. Krets komt onder andere voor
in de dialecten van Groningen,
Overijssel en Gelderland, maar ook
ten zuiden van de Moerdijk. De eigenlijke betekenis is 'plek op het lichaam die men krabben (geweste-
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Dit betekent in de Nederlandse gebarentaal: klootzak!
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lijk kretsen) wil', maar inmiddels
(Arabische) kutkanker, krijg een
wordt het voor 'jeukende huidmierennest in je kut, krijg jij even
ziekte' gebruikt. De jeukende
gauw de kutlik, ga kutten (kankerhuidziekte bij uitstek is de schurft. pizza) en je kunt me kutje kussen.
Je kunt de krets krijgen, een verwensing die in de Grote Van Dale
Krijg de kuthik
(1992) als 'gewestelijk' wordt geGehoord in Gouda. Net als in
kenmerkt, betekent dus hetzelfde
scheldwoorden heeft kut- hier een
als krijg de schurft.
versterkende functie.
Krijg het lazarus
In het Nieuwe Testament komen
twee mannen voor die Lazarus heten, een met zweren overdekte bedelaar in een gelijkenis van Jezus
(Lucas 16:20) en een vriend van Jezus die door God uit de dood
wordt opgewekt (Johannes 11:1). In
Krijg een kromme
Bedoeld wordt natuurlijk een krom- verwensingen is oorspronkelijk de
me penis. De verwensing, gesigna- eerste figuur bedoeld, die, in teleerd door iemand uit Gouda, kan
genstelling tot de rijke man uit de
ook gecombineerd worden met een
gelijkenis, in de hemel belandt.
vloek, zodat een rijmende verwenDeze figuur werd van oudsher versing ontstaat: krijg de godsgloeiende eenzelvigd met de ziekte melaatsgodverdomme en een kromme.
heid. Zo sprak men in het Middel-Nederlands van lasarussiec(te)
Krijg de kut
'melaatsheid' en betekende het bijHet woord kut wordt door de vervoeglijk naamwoord lazarus 'meschillende generaties anders gelaats'. Lazarus was de beschermwaardeerd. Voor de jongste geneheilige van de melaatsen.
ratie is het een term die vooral
De naam van Lazarus is nog te
dienst doet als versterking in
herkennen in het woord lazarij,
scheldwoorden of als uitroep. Voor
vroeger de benaming voor ziektes
die men als melaatsheid of lepra behen lijkt kut dus vooral een woordschouwde en de benaming voor
deel, terwijl veel ouderen kut ervaeen huis waar melaatsen verpleegd
ren als een grove, aanstootgevende
werden. Lazarij komt nu nog voor
benaming voor het vrouwelijk gein uitdrukkingen als iemand op zijn
slachtsdeel. In die context is de verlazerij geven 'iemand een pak op
wensing krijg de kut 'krijg iets vrezijn
donder geven' en op zijn lazeselijks' ontstaan. Vergelijk krijg de
Krijg de kreukels aan je kruis
Verwensingen waarmee men iemand een ziekelijke aandoening
aan de genitaliën toewenst, zijn
heel gebruikelijk. Deze heeft zonder twijfel een schertsende inslag.
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rij (of lazer) krijgen 'op zijn donder
krijgen'. Over de herkomst van lazarus voor 'stomdronken' zijn de
geleerden het niet eens; sommigen
vermoeden, via (te) ingewikkelde
redeneringen, dat de Lazarus uit
het Johannes-evangelie hiervan de
naamgever is.
In de veelgebruikte verwensing
krijg het lazarus wordt lazarus vaak
gespeld als lazarus en soms als lazerts. Men zegt ook je kunt het lazarus genieten.
Krijg (nou) het latherus
Schertsend bedoelde, afgezwakte
variant, waarin de verbastering latherus is ingegeven door het plantengeslacht lathyrus. Ingezonden
door iemand die werkt bij een bedrijf waar niet gevloekt mag worden.
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te vinden in De Jordaan (1912) van
Querido, die een opvallende voorkeur heeft voor alle plat-Amsterdamse verwensingen met lazarus-.
'Kraag 't loazerus-klèp.' Men zegt
ook zijn mond gaat als een lazarusklep voor 'zijn mond staat geen
ogenblik stil'.
Krijg het apelazarus
Buffels kunnen wel echt het lazarus ('melaatsheid') krijgen, maar
apen niet. Het apelazarus (ook:
apelazer) is dus een denkbeeldige
ziekte. Het element ape- dient hier
ter versterking. We komen het ook
tegen in krijg het apezuur en krijg
de apetering. Verder zegt men zich
het apelazarus of apezuur lachen,
schrikken of werken.

Het woord apelazarus was destijds geliefd onder Hollandse soldaten in Nederlands-Indië, aldus
Krijg het lazarusklep
Salleveldt (1980). De verwensing is
Een lazarusklep of lazarusklap was nu zeer algemeen.
vroeger een klep waarmee melaatKrijg het hartlazarus
sen voortdurend moesten kleppeSlechts eenmaal ingezonden, vanren om duidelijk te maken dat zij
uit Gouda.
in aantocht waren. Zodoende kon
iedereen die dat wilde - en dat waren de meesten - zich tijdig uit de
Krijg het klaplazarus
voeten maken. Vervolgens werd laOnder andere gebruikt in Brand in
zarusklep de benaming voor de
Mokum uit 1977 van Sal Santen.
ziekte melaatsheid zelf en, in het
Men spreekt ook van zich het klaphedendaags Nederlands, voor een
lazarus schrikken/werken 'heel erg
vreselijke ziekte in het algemeen.
schrikken, zeer hard werken.
Het woord lazarusklep zeifis al eeuwen in onbruik, maar in de verKrijg het kleplazarus
wensing krijg het lazarusklap komt Net als lazarusklep kreeg kleplazahet nog voor. Deze verwensing is
rus, waarschijnlijk omdat men de
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oorspronkelijke betekenis ('klep
door melaatsen gebruikt om voorbijgangers te waarschuwen) ervan
niet meer doorgrondde, de betekenis 'melaatsheid' en 'vreselijke ziekte'. Ook deze verwensing is gevonden in De Jordaan (1912) van
Querido: 'Kraag 't kleploazerus!'
Het woord werd verder verbasterd
tot leplazarus, wat andermaal aantoont dat men geen flauw idee
meer had van de herkomst van het
woord.

lebbes werken voor 'zich een ongeluk werken' is ook te vinden bij Enno Endt (1974). Deze spreekt het
vermoeden uit dat leblazarus {lebbes) teruggaat op het woord lijplaza(usX een Bargoens woord voor
'sufferd': 'de ij in dialectische uitspraak ("lèèb") is dan door hoorders als korte e geïnterpreteerd.'
Uit het onderstaande schema, dat
de vormen uit de hele groep nog
eens samenvat, blijkt echter dat dit
onnodig vergezocht is. Het teken >
staat voor 'werd (verbasterd tot)':

Krijg het laplazarus
Lazarusklap > klaplazarus > lapHet woord lazarusklap werd ver- lazarus.
vormd tot klaplazarus, en dat
Lazarusklep > kleplazarus > lepwoord werd weer verminkt tot laplazarus > leppus.
lazarus. Van Sterkenburg (1997)
Lazarusklep > kleplazarus > lebnoemt laplazarus ten onrechte een lazarus > leblazer, lebbes.
verbastering van kleplazarus. De
verwensing krijg het laplazarus was Krijg het zeepokkenlazarus
Zie onder pokken.
omstreeks 1930 bekend in Scheveningen en werd onlangs nog gehoord in Utrecht, in de vorm kreg Krijg de lepra (aan ...)
voor mij part 't laplazeres.
Lepra of melaatsheid is een besmettelijke, door de leprabacil verKrijg het lebbes
oorzaakte infectieziekte die in de
Zie krijg het leplazarus.
tropische gebieden nog vrij vaak
voorkomt. In 1950 telde Nederland
Krijg het leplazarus
nog zestig lepralijders. Zij hadden
Zoals klaplazarus werd verbasterd de ziekte allemaal in de tropen optot lap lazarus, is leplazarus een ver- gelopen. De vorm van melaatsheid
die in de bijbel wordt beschreven der verbasterde vorm van kleplazarus. Men zegt ook zich het leplaza- vergelijk krijg het lazarus - is waarschijnlijk niet identiek met de ziekrus werken; in die uitdrukking
te lepra.
wordt leplazarus ook gespeld als
leblazarus en, nog maar weer eens,
verder verbasterd tot leppus. De
Krijg de lepra aan je hart
uitdrukking zich het leblazer(us) of Een verwensing met een onzinni-
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ge plaatsbepaling die is gehoord in
Rotterdam.
Krijg de lepra aan je tenen
Eveneens te Rotterdam gesignaleerd.
Krijg een loopoor
Wanneer een oor chronisch ontstoken is, kan het kleine hoeveelheden vocht afscheiden. De patiënt heeft het gevoel dat hij via zijn
oor voortdurend vocht verliest. We
spreken dan ook van een loopoor\
vergelijkbaar met een woord als
loopneus. Vroeger sprak men ook
van een loopoog. De basisvorm krijg
een loopoor werd onder andere in
IJmuiden gehoord.
Krijg een loopoor van hier tot
Hollands Spoor
Rijmende en versterkende, uitgebreide verwensing. Met 'Hollands
Spoor' wordt station Hollandsch
Spoor in Den Haag bedoeld, maar
de gehele bepaling 'van hier tot
Hollands Spoor' betekent niet
meer dan 'zeer ver', en in deze context: 'zeer erg'.
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mij een makke 'kan me niets schelen'. Een makke en een kankervjot&t
gebruikt voor 'een dubbele sof'.
Krijg het maupie
Het woord maupie wordt nogal
eens gebruikt door de Rotterdamse schrijver Willem van Iependaal.
Hij heeft het over zich het maupie
schrikken 'hevig schrikken, zich rot
schrikken', en in 1952 gebruikt hij
in Onder de pannen de verwensing
krijg het maupie. Malle Maupie
wordt in datzelfde boek gebruikt
voor 'een gek'. Mogelijk heeft Van
Iependaal krijg het maupie zelf verzonnen, maar het kan ook uit de
dieventaal komen - een taal waarin hij zeer goed thuis was. Met de
uitroep blinde Maupie (zien moetik
het) heeft de verwensing waarschijnlijk niks te maken. Deze uitroep gaat terug op een bekende
straathandelaar in het vooroorlogse Amsterdam. Dat met het maupie een fictieve ziekte wordt bedoeld, lijkt wel aannemelijk.

Krijg de mazelen
Het voornaamste symptoom van
deze bekende kinderziekte is de
huiduitslag: kleine rode vlekjes. In
Krijg het makke
het Middel-Nederlands betekenIn 1937 opgetekend in een Barden masel en maser '(door ziekte
goens woordenboekje als 'ziekteveroorzaakte) (huid)vlek'. Tot verwensing'. Makke is Jiddisch en bebazing van menigeen komt mazetekent onder andere 'slag, plaag,
len nu niet meer voor, vanwege de
gebrek'. In de dieventaal werd het
vaccinaties, maar het was vroeger
bovendien gebruikt voor 'ziekte,
een ernstige ziekte. De mazelenwond, ongeluk' en 'fout'. Men zei
ook voor makke liggen 'ziek zijn', en meningitis - een hersenvliesontste-
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king - was nog tot in de jaren zestig zeer gevreesd. Volgens de bestaande literatuur is krijg de mazele(n) een typisch Amsterdamse verwensing.

dan kenne ze 't d'r uitdraoge. Vergelijk krijg de kanker achter je hart,
dat de dokter er niet bij kan komen;
krijg (dan toch) de kanker, waar de
dokter niet bij kan komen en dergelijke.

Krijg de miemkesrazel
Krijg een mierennest in je kut
Gehoord in Montfort, een dorpje
Door Van Sterkenburg gevonden
tussen Roermond en Echt. Men
zegt daar krieg de miemkesrazel. in de roman Vluchtig eigendom
(1993) van K. Schippers.
Letterlijk vertaald is dat 'krijg de
kattenkoorts'. Het gaat hier dus
om een denkbeeldige koortsziekte. Krijg het mikmak
In 1937 in een Bargoens woordenboekje opgegeven als ziekteverKrijg een mierennest
wensing. Mikmak betekent onder
(achter/in ...)
meer 'rommel, zooi'. Men zegt ook
Mieren zijn lastig en een mierennest
de hele mikmak 'de hele zooi' en
kan zelfs voor grote overlast zorgen.
zich het mikmak lachen, werken en
In verwensingen staat een mierennest in het algemeen voor een groot dergelijke 'zich een ongeluk lachen,
probleem en meer in het bijzonder
zeer hard werken. Willem van Ievoor iets wat iemand een niet te ver- pendaal gebruikte deze verwensing
dragen jeuk kan bezorgen.
in 1952 in Onder de pannem 'Krijg
het mikmak, schaterde de vrouwendief.' De Coster (1998) veronKrijg een mierennest achter je
derstelt dat het om een Rotterhart
damse verwensing gaat, maar dat
Verwensing die door een kenner
Bargoense woordenboekje uit 1937
van het Utrechts werd ingezonden.
bevat vrijwel uitsluitend AmsterHet klinkt in de Domstad als krijg
dams materiaal.
'n mierenes achter je hart.
Krijg een mierennest achter je
Krijg de muizenhuig
hart, waar de dokter niet bij
De huig is het kegelvormige lelletje
kan komen, dan kunnen ze het
in het weke gedeelte van het verheeruit dragen
melte. Als men iemand een muiIn Utrecht gebruikte, uitgebreide
zenhuig toewenst, wordt bedoeld
vorm van de vorige verwensing, al'krijg een piepstemmetje'. Muizendus dezelfde informant. Het tweehuig is dus een (fictieve) aandoede gedeelte wordt uitgesproken als
ning aan de huig die een piepstemwaor de dokter nie bij ken komme, metje tot gevolg heeft. Meestal zegt
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men krijg de muizenhuig, maar het
lidwoord kan ook een of het zijn:
krijg een muizenhuig hoorden we
van iemand uit Rotterdam en krijg
het muizenhuig van een Hagenaar.
Volgens de laatste informant zegt
men in Den Haag ook zich het muizenhuig schrikken voor 'hevig
schrikken'. Gewone varianten van
de basisvorm zijn je kunt (voor mij,
voor mijn part) de muizenhuig krijgen 'bekijk het maar' en laat ze allemaal de muizenhuig krijgen. In
1935 schreef Willem van Iependaal
in Polletje Piekhaar. 'De muizehuig
zalle ze nog geniete met d'r leveransie!' William H. Fletcher (1996)
noteerde een verwante verwensing:
krijg het muizenhoog, 'which suggests a squeaky mouse-high voice',
dus ook een hoog piepstemmetje
(als van een muis).

27

schap te maken en betekent het
"krijg een stomp of stoot"?' In de
variant krijg de naneuk, die eveneens in de soldatentaal is opgetekend, wordt waarschijnlijk 'geslachtsziekte' bedoeld.
Krijg een ontploffing achter je
hart
Begin jaren zestig gehoorde variant
van krijg een bombardement achter
je hart, dan kun je puinruimen.
Krijg een oogkasverzakking
In 1985 opgetekend uit de mond
van een persfotograaf. Oogkassen
kunnen niet verzakken, oogleden
wel. Vergelijk krijg een hartverzakking.

Krijg de pest
De pest is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt
Krijg een
door een bacterie die vooral bij
nagelpiepverzwiepering
knaagdieren voorkomt. We onderEind jaren zeventig gehoord in
scheiden twee soorten, de huilenBussum. Het gaat hier - dat zal
en de longenpest. De uiterst beduidelijk zijn - om een nare fictie- smettelijke ziekte, die tegenwoorve ziekte.
dig nog plaatselijk in Azië, Afrika
en Zuid-Amerika voorkomt, werd
Krijg de neuk
reeds aan het begin van onze jaarEen verwensing uit de soldatentaal
telling beschreven. Vooral in de
van de jaren vijftig en zestig. De
veertiende eeuw maakte de ziekte,
herkomst is niet duidelijk. 'Met
vaak aangeduid met 'de zwarte
betrekking tot de etymologie,'
dood', in Europa miljoenen slachtschrijft Van Sterkenburg (1997),
offers: liefst een kwart van de be'blijft het speculeren. Betekent de
volking kwam om. Maar ook in de
term oorspronkelijk "krijg de
zesde, zestiende en zeventiende
eeuw vaagden pestepidemieën hestoot", "word verkracht" of heeft
le volksstammen weg. De benahet niets met geslachtsgemeen-
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ming zwarte ¿/¿Wberust op het feit
dat de grote puisten die op de huid
verschijnen, door bloedingen eerst
blauw worden en daarna, als de
huid afsterft, een zeer donkere
kleur krijgen. Als schuldige van de
pest wordt meestal de rat aangewezen, maar in feite stierven ratten, net als mensen, als ratten. De
ware schuldige is de rattenvlo, die
de ziekte van de rat op de mens
overdraagt.
Het woord pest is door de Zwitserse geneeskundige en alchimist
Paracelsus (1493-1541) gevormd uit
het Latijnse pestis 'besmettelijke
ziekte, epidemie'. In de Middeleeuwen sprak men van pestilencie
of — omdat de ziekte meestal zo snel
tot de dood leidde - de haestige siecte of de gadoot. Daarnaast werd de
pest ook wel de gave Gods, of kortweg de gave, genoemd, omdat de
ziekte als een bezoeking, een straf
van God werd gezien.
In onze taal is de pest vereeuwigd in vele uitdrukkingen en
zegswijzen waarin te kennen wordt
gegeven dat iets negatiefs in hoge
mate het geval is, zoals in de pest
hebben aan iemand of iets 'een grote hekel aan iemand of iets hebben,
de pest in hebben/krijgen 'zich zeer
(beginnen te) ergeren' en het is de
pest 'het is buitengewoon erg/ellendig'. Het woord komt ook in vele samengestelde woorden voor. De
huidige taalgebruiker denkt daarbij allang niet meer aan de pest zelf:
met het verdwijnen van de ziekte

uit het leven van alledag heeft ook
het woord veel van zijn oorspronkelijke kracht verloren.
De verwensing krijg de pest
wordt zeer regelmatig gebruikt.
Men zegt ook je kan de pest krijgen.
Een 75-jarige informant uit Rotterdam schrijft hierover:
Over verwensingen gesproken! Er
was eens een geding over het volgende: Iemand roept een ander toe:
je kunt de pest krijgen. Deze accepteert dat niet en er volgde een
aanklacht. Ter zitting voor de kantonrechter vroeg deze natuurlijk of
de man dat inderdaad gezegd had,
waarop deze antwoordde: 'Inderdaad, maar nu wat anders: U kunt
ook de pest krijgen, of niet?' En er
volgde geen oplegging!
Vroeger gebruikte men vooral verwensingen als de pest vare in hem.
In Des wereldts proef-steen uit 1643
van Petrus Gheschier, pastor in
Brugge, komt bijvoorbeeld de volgende passage voor. Een gewonde
edelman neemt zich voor om degene die hem heeft verwond eens
duchtig te pakken te nemen:
'kSal den voghel noch wel plaeghen,
Dat hem duysent duyvels draeghen,
Dat de pest hem vaer in't lijf,
Om sijn roekeloos bedrijf.
Krijg de pestpleuris
Gehoord in Rotterdam. Gebruikelijker is krijg de pestpokken.
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Krijg de (gloeiende) pestpokken
'De wat?' vroeg Frank verbouweAnders dan veel mensen denken, is
reerd.
pestpokken geenfictievecombinatie
'De overmaasse hazewindhondkovan pesten pokken. Pestpokken zijn, renmolenpestpokken,' herhaalde de
aldus de Grote Van Dale (1992),
soldaat grimmig.
zwarte, bloedige pokken. Medici
'Waarom nou juist de overmaasse?'
spreken van variola nigra. Volgens
vergoelikte Van Wezel, nog duizelig
het WNT is een pestpok een 'pestvan de omvangrijke verwensing.
zweer', een 'pestkarbonkel'. De
'Asj-n-een Rotterdammer was, zou
verwensing was al in de jaren derje dat zó kneizen,' antwoordde de
tig in Amsterdam te horen. Een beverbitterde infanterist.
kende uitbreiding is krijg de gloeiende pestpokken.
Volgens een 'rasechte Rotterdammer' zegt men in de havenstad
Krijg de Overmaasse
meestal kortweg krijg de Overmaasse. Overigens is het boek van
pestpokken
De Jong later gekuist: verscheideVerkorte vorm van de volgende
ne vloeken en verwensingen werverwensing, te vinden bij Oudenden geschrapt, waaronder bovenaarden (1986). Met Overmaasse
genoemde.
wordt Rotterdam-Zuid bedoeld.
Krijg de Overmaasse hazewindhonden)-korenmolen-pestpokken
Beroemde, door veel informanten
ingezonden verwensing die voorkomt in Frank van Wezels roemruchte jaren uit 1928 van A.M. de
Jong. De roman beschrijft de mobilisatie in Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Op een gegeven moment komt de Rotterdamse bootwerker Van Wezep aan het
woord:
'Wat mijn angaat,' voltooide de ene
zijn requisitoir, 'kan de rotzak vanavond nog de overmaasse hazewindhondkorenmolenpestpokken
krijgen.'

Krijg de Overmaasse hazewindhonden-pestpokkenkorenmolen-touwtering, (dan)
kun je uitrafelen
Deze verwensing was begin jaren
vijftig populair onder Schiedamse
jongeren. 'Als je dit zonder haperen
kon wensen, hoorde je er echt bij!',
aldus de informant. De elementen
pestpokken en korenmolen zijn in de
verwensing van plaats veranderd en
touwtering, (dan) kun je uitrafelen
- dat ook als afzonderlijke verwensing voorkomt - is toegevoegd.
Krijg de pestpokken-pleuris
Gehoord in Heiloo. Jongeren in
Gouda zeggen krijg de pokkenpleuris.
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kippenkoorts (zie krijg de kippenKrijg de koperen pleuris, dan
koorts). De ziekte is niet te vergekun je je de pestpokken poetlijken met verkoudheid. In 19 51
sen
schreef de redactie van Winkler
Ingestuurd door iemand uit Den
Haag. Vergelijk krijg de roodkope- Prins nadrukkelijk:
ren klarinettyfus, dan kun je je de
Pip is niet een soort verkoudheid,
kanker poetsen en dergelijke.
zoals vaak wordt gemeend (de uitdrukking 'krijg de pip' is dan ook
Krijg de varkenspest
misplaatst) maar het is een ontsteHet zal duidelijk zijn dat het hier
king der tweelobbige smeerklier...
om een gloednieuwe verwensing
gaat. Op i mei 1997 werd in het
Brabantse plaatsje Venhorst varIn de volkstaal wordt pip ook wel
kenspest geconstateerd. Dit leidde
gebruikt voor 'griep'. Pip komt al
tot een epidemie die uiteindelijk
voor in het Middel-Nederlands en
miljoenen biggen en varkens het legaat, via het Middel-Latijnse pipiven kostte - dit tot walging van het
ta, terug op het Latijnse woord pigrote publiek. De verwensing werd
tuita 'slijm, snot'. Een bekende neingezonden door scholieren uit
venvorm is pips. In Noord-Holland
Noord-Brabant. Van hen is ook afzegt men pup in plaats van pip. In
komstig krijg de zieke-koeiengekte. Noord-Hollandse dialectwoordenboeken komen verwensingen voor
Krijg de Overmaasse veepest
als krijg de pup voor mijn portie (=
Gesignaleerd in Rotterdam.
part) en je kunt voor mijn part de
pup krijgen.
Krijg de kanker-tyfus-teringKrijg de pip behoort tot de meest
pokken-pest
gebruikte verwensingen, ook in de
Zie onder kanker.
vorm laat ze allemaal de pip krijgen. Er zijn twee toepassingen: die
Krijg de pip
van 'krijg een ziekte' en een zwakPip klinkt als een fictieve ziekte,
kere toepassing waarin krijg de pip
maar is dit beslist niet. Met krijg de
eigenlijk niet meer dan een uitroep
pip wordt gedoeld op een ernstige
is met als betekenis 'krijg nou wat,
ziekte die bij vogels, en vooral bij
verdorie, mijn hemel'. Zo schreef
Harry Mulisch in 1970 in De verhoendersoorten, voorkomt. Het
teller. 'Krijg de pip, wat laat je me
voornaamste symptoom is dat er
schrikken!'
via de neusholte een taai, dik slijm
wordt afgescheiden. Om die reden
De dierenziekte pip wordt in
wordt de ziekte ook wel snotziekte verwensingen aan mensen toegegenoemd. Men spreekt tevens van
wenst. Meestal is dat een teken dat
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de verwensing schertsend bedoeld
is.
Krijg de gestreepte pip
Een Hagenaar hoorde deze uitbreiding omstreeks 1947 in een Nederlandse film waarin de aangesprokene er meteen uitzag als een
zebra. De gestreepte-pip variant is
ook gehoord in Amsterdam.
Krijg de pips in je onderbroek
Schertsende uitbreiding die onder
meer te vinden is in Levengang
(1901) van Querido. Het gaat hier
om pips, niet om pip. Dezelfde
plaatsbepaling komt voor in krijg
de bibberkoorts in je onderbroek.
Krijg de pip met sterretjes voor
je ogen
Gehoord op een christelijke meisjesmulo, omstreeks 1939-1940.
Krijg de kippenpip
In 1940 gesignaleerd in Amsterdam. De kippenpip is een overbodig woord, aangezien pip zelf al tot
de kippenziektes behoort. De vorm
is ongetwijfeld ingegeven door het
klinkende binnenrijm.
Krijg de pleuris
Onder de medische term pleuritis,
in de volkstaal meestal aangeduid
met pleuris en soms gespeld als
pleurus, verstaan we borstvliesontsteking. De ontsteking van het
borstvlies (in het Latijn pleura) kan
gepaard gaan met veel of weinig
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ophoping van vocht in de borstvliesholte, vandaar de benamingen
natte en droge pleuris. Het meest
kenmerkende van de ziekte is dat
bij het inademen een heftige pijn
in de zij wordt gevoeld. Daarom
werd de ziekte vroeger ook zijdewee of zijdepijn genoemd.
In de informele taal zijn uitdrukkingen als zich de pleuris
schrikken» werken voor 'zeer hevig
schrikken, zeer hard werken', de
pleuris in hebben 'het land hebben,
heel erg kwaad zijn' en de pleuris
breekt (er) uit 'er zijn (daar) grote
moeilijkheden ontstaan' heel gewoon. Hoewel de Grote Van Dale
(1992) dat, in tegenstelling tot andere ziektes, niet vermeldt, komt
pleuris- ook voor als productief eerste deel in samengestelde woorden,
vooral in woorden als pleurishekel\
pleurisherrie, pleurisweer, pleuriszooi en in scheldwoorden als pleurishoer, pleurishond\ pleurislijder en
pleuriswijf. De 'overtreffende trap'
van schoft is pleurisschoft, zo meldt
ons een 60-jarige Amsterdammer.
De verwensing krijg de pleuris
komt zeer veel voor. Ook de verkorting krijg de pleur wordt wel gebruikt. Het WNT, dat pleuris en
pleuritis in 1932 behandelde, vermeldt de verwensing niet. 'Op basis van de afwezigheid in het WNT
moeten wij welhaast tot de conclusie komen,' aldus Van Sterkenburg (1997), 'dat de verwensing
krijg de pleuris van tamelijk jonge
datum is.' Uit de studie van De
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Coster (1998) zou men hetzelfde
kunnen opmaken; hij geeft immers
alleen recente voorbeelden, uit
1986 en 1994. Toch moet de verwensing al veel ouder zijn. Een informant meent zich krijg de pleuris
te herinneren uit de jaren vijftig,
een ander uit de periode 1936-1956.
Exacter is de opgave van iemand
die, om strikt persoonlijke redenen, nog weet dat de verwensing al
in 1939 werd gebruikt. Hij schrijft:
Het is de mobilisatie van 1939. Mijn
vader was ter verdediging van het vaderland opgeroepen en werd in de
buurt van de Moerdijk gelegerd. [...]
In het peloton kwamen nogal wat
rasechte Rotterdammers voor. Dokwerkers oude stijl. Een ervan kon
grove woorden in de mond nemen.
Zo rolden nogal eens de woorden
'krijg de pleuris' over de tong. Dat
stoorde mijn vader hevig, omdat hij
wist wat het betekende als je deze
ziekte had. Een van zijn zoontjes
leed daaraan (ondergetekende, vandaar dat ik het nog zo goed weet).
Op een dag stapt mijn vader op de
maat af. Moet je eens luisteren: laat
voortaan dat woord achterwege.
Daarbij werd het verhaal van zijn
zoontje verteld. Nadat er weer wat
was voorgevallen, haalde de maat
tegen een van de maten uit met:
'Krijg de ...' - en zich kerend naar
mijn vader: 'Buurman, je weet wel.'
En dat werd in het vervolg zijn
krachtterm. En zo waren die ruwbonken ook weer.

Krijg de pleuris, dat de dokter
met zijn werklaarzen bij je bed
moet komen staan
Verwensing die in 1944 door iemand werd opgevangen in een rij
voor een volksgaarkeuken.
Ook deze verwensing wijst erop
dat krijg de pleuris al tamelijk oud
moet zijn.
Krijg de pleurisvervelling aan je
onderlip
Opgetekend door Van Sterkenburg
(1997). Vergelijk krijg de kanker op
je lip, krijg iets aan je lip en krijg
een dikke lip.
Krijg de vetpleuris
Ingezonden door iemand uit Soest.
Deze verwensing komt, in enigszins afwijkende vorm, voor in Een
eigen huis (1979) van Gerard Reve:
'De tyfus, de vetpleuris voor ze, de
hele troep.'
Krijg de koperen pleuris, dan
kun je je de pestpokken poetsen
Onder andere gehoord in Den
Haag.
Vergelijkbare verwensingen zijn
krijg de koperen klarinettyfus, dan
kun je je de kanker poetsen en krijg
de kopertyfus, dan kun je je de kolere poetsen.
Krijg een koperen long, dan
kun je je de pleuris poetsen
Eveneens gehoord in Den Haag.
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Krijg de bombardementspleuris
achter je kiezen, (dan) kun je
puinruimen
Zie onder bombardement.
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pokken (voor de medici varicella),
een enigszins op pokken lijkende,
goedaardige, besmettelijke ziekte
die vooral bij kinderen voorkomt
en die zich kenmerkt door rode
Krijg de pestpokkenpleuris
pukkeltjes die in blaasjes en uitZie onder pest.
eindelijk in korstjes overgaan.
In verwensingen kan pokken ook
Krijg de touwtering-tyfusnog op een andere kwaal duiden,
pleuris-kanker-cholera
namelijk de ziekte die Columbus
Zie onder tering.
en zijn mannen aan het einde van
de vijftiende eeuw meenamen uit
Krijg de pokken
Zuid-Amerika en die zich vervolHoewel de meeste woordenboeken
gens over heel Europa verspreidde.
de pokken omschrijven als een ern- Over de aard van deze ziekte, die
stige huidziekte, is het strikt mevanwege de oorsprong vaak de
disch gezien geen huidziekte maar
'Spaanse pokken' werd genoemd,
een algemene infectieziekte. De
heeft men lang getwist. Meestal
verschijnselen op de huid vallen
hield men het voor een venerische,
wel het meest op: bij een pokkenmet syfilis gelijk te stellen ziekte,
patiënt kan het hele lichaam overmaar geleerden vereenzelvigden dedekt raken met onsmakelijke etterze aandoening ook wel met een anbuilen. Medici noemen de ziekte
dere ziekte, die niet venerisch is,
variola major of kortweg variola.
maar die wél door geslachtsgeDe ziekte werd in 570 n.Chr. voor
meenschap kan worden overgehet eerst beschreven en richtte in
bracht, namelijk de framboesia trode Middeleeuwen in Europa enorpica, ook bekend als de Ambonse,
me verwoestingen aan. Hieraan
Indiase of Javaanse pokken. In de
kwam een eind nadat de Engelse
oudere taal wordt in de meeste gearts Edward Jenner in 1798 de koevallen echter wel degelijk een venepokinenting had ontdekt.
rische ziekte bedoeld, al merkt het
Men noemde de ziekte vroeger
WNT terecht op dat pokken in verook kinderpokken of kinderpokjes, wensingen ook zo werd gebruikt
omdat vooral kinderen tijdens de
'dat men aan de eigenlijke beteekeepidemieën massaal stierven. Ook
nis niet meer dacht, maar het
volwassenen konden aan de ziekte
woord ongeveer synoniem werd
overlijden, maar wie eenmaal de
met duivel, drommel en dergelijke'.
pokken had gehad, was er resistent
Hoe gebruikelijk het was om
tegen. De ziekte kinderpokken mag met het woord pokken je afkeer te
niet worden verward met waterlaten blijken, illustreert het groot-
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ste woordenboek ter wereld door
melding te maken van een verwensing waarbij men iemand de
(Spaanse) pokken toewenst, van de
zelfverwensing de pokken schen mij
'mogen de pokken mij schenden,
van de reeds Middel-Nederlandse
verwensingen de pokken haal je en
loop voor de pokken, van de vloeken
de pokken en Sint-pokken en van
kreten als wat pokken. De Baere
(1940) maakt verder nog melding
van de vloek duizend pokken en de
bastaardvloek gans pokken.

Krijg de motpokken
Deze weinig gebruikte verwensing
is te vinden in Polletje Piekhaar
(1935) van de Rotterdamse schrijver Willem van Iependaal: 'Krijg
dan de motpokke voor de rest van
de week!'
Krijg de paardenpokken
Gehoord in Reeuwijk. Paarden
kunnen door runderen met pokken worden geïnfecteerd. De ziekte doet zich meestal voor in de
mondholte. Door de alliteratie
krijgt de verwensing meer kracht.

In het hedendaags Nederlands
komt pokke- in veel samenstellingen voor, zoals in pokkeweer, pok- Krijg de pietenpokken
kewerk en pokkezooi en in scheld- Gesignaleerd in Den Haag, maar
woorden als pokkelijer, pokkevent komt vermoedelijk ook elders voor.
en pokkewijf. Ook dieren kunnen
Het allitererende element pieten- letterlijk - de pokken krijgen.
dient niet alleen ter versterking,
Men onderscheidt onder meer duimaar heeft ongetwijfeld tevens bevenpokken, kanariepokken, kippen- trekking op (hoofd)luizen, die in
pokken, koepokken, paardenpokken, de informele taal pieten of pietjes
schaapspokken en varkenspokken.worden genoemd.
Sommige hiervan komen in de onderstaande verwensingen terug.
Krijg de schapenpokken
Bij Nederlandse schapen zijn nooit
Krijg de Haagse pokken
schaapspokken geconstateerd, maar
het woord kwam wel in de zogeEen van de vele ziektes die voorheten 'Veewet' voor, en omstreeks
komen in het in talloze varianten
1950 was men zeer beducht voor
overgeleverde versje dat begint met
deze kwaadaardige ziekte. De ver'Stik, verrek, verrot, verteer'. Deze
wensing is gevonden in een variant
versie werd eind jaren vijftig gevan het bekende verwensingen-gehoord in Zwolle:
dichtje dat begint met 'Stik, verrek,
verrot, verteer'.
Stik, verrek, verrot, verteer.
Donder op en bliksem neer.
Krijg de koude kippekoorts,
Krijg de waterpokken
Haagse pokken enzovoorts.
Voor zover bekend komt krijg de
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waterpokken niet als zelfstandige
verwensing voor. Maar het wordt
wel gebruikt in de meeste varianten van het bekende verwensingenversje waarvan talloze varianten
zijn overgeleverd, zoals:
Stik, verrek, verrot, verteer
Lazer op en donder neer
Krijg de koude kippekoorts
Waterpokken enzovoorts
Barst!
Krijg het zeepokkenlazarus
In de jaren vijftig gehoord in Amsterdam. Volgens Endt (1974) was
het ooit een 'zeer ruwe verwensing,
door zeelui en Indiëvaarders gebruikt'. De Coster (1998) trof het
nog aan in bronnen uit 1989 en
1991. De zeepok, vroeger ook wel
zee-eikel, zeepuist en zeetulp genoemd, is een klein, in of nabij het
zeewater levend schaaldier dat zich
vasthecht aan een hard oppervlak
en meestal in grote hoeveelheden
wordt aangetroffen. De overeenkomst met de etterbuilen van de
ziekte pokken is treffend: niet alleen
lijken die builen qua vorm op zeepokken, maar ze komen even massaal voor. Ook de naam Lazarus
past daar perfect bij. Dat is immers
in het Nieuwe Testament de naam
van de met zweren overdekte bedelaar uit de gelijkenis in Lucas 16.
Krijg de kanker-tyfus-teringpokken-pest
Zie onder kanker.
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Krijg de polio
Polio is een infectieziekte die door
een virus wordt veroorzaakt en die
vooral kinderen treft. Daarom
sprak men vroeger meestal van kinderverlamming. Toch kunnen ook
ouderen erdoor worden getroffen.
De wetenschappelijke naam is poliomyelitis anterior acuta. Nederland heeft verschillende polio-epidemieën gekend, in 1971 nog in
Staphorst (37 gevallen) en in 1978
op de Veluwe (110 gevallen). Door
inenting op jonge leeftijd komt polio in Nederland bijna niet meer
voor, behalve in kleine enclaves
waar om religieuze redenen mensen niet worden gevaccineerd.
Krijg de polio aan je jodokio
Rijmende uitbreiding. 'Metjodokio
wordt natuurlijk je je-weet-wel bedoeld,' gaf iemand als toelichting.
Krijg een puistje achter je
hart
Er is geen medicus die ooit als diagnose heeft gesteld 'een ernstig
puistje achter het hart', maar daar
maalt men in de informele taal niet
om.
Krijg de racekak.
Zie onder diarree.
Krijg de radiohoest, dan
horen ze je over de hele
wereld
In 1931 door Querido gebruikt in
Van armen en rijken: 'Krijg de ra-
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dio-hoes hoore ze je over de heele
wereld!' De eerste Nederlandse radio-uitzendingen dateren van 1917;
de meeste omroepen werden in
1924-1925 opgericht.
Krijg de/het rambam
Het woord rambam is in de informele taal volop in gebruik. Denk
maar aan zich het rambam schrikken, werken 'zeer hevig schrikken,
zeer hard werken', de hele rambam
'de hele mikmak, de hele troep' en
er het rambam van krijgen 'er buitengewoon zenuwachtig van worden'. Ook de verwensing krijg de
(of hei) rambam is vaak te horen.
Deze verwensing is in 1918 voor
het eerst gevonden, in een liedje
van Louis Davids, getiteld 'In het
bosch'. Het derde couplet luidt:
Tante Neel, een ingekrompen schele ouwe vrijster,
Roept, als zij een kraai ziet:
'Kijk 's Jan, een lijster.'
Dikke Nelis zegt bedaard: 'Nee tante, 't is een sijsie,
'k Hoor het aan zijn wijsie,
Wedden om een bijsie?' [dubbeltje]
Arie zegt heel saai:
'Krijg jij de rambam, 't is een kraai.'
Rambam is een afkorting van Rabbi Moosje ben Maimon, de roepnaam van de in zijn tijd wereldberoemde geleerde Maimonides
(113 5-1204). Maimonides was leider
van de joodse gemeenschap in
Egypte. Hij was een zeer invloed-

rijke filosoof en lijfarts van sultan
Saladijn. Rambam behandelde ook
arme sloebers, die hem van heinde
en verre kwamen raadplegen. Behalve religieuze verhandelingen
schreef hij minstens achttien boeken over geneeskunde, waaronder
verhandelingen over aambeien en
coïtus.
Hoe de naam van deze eminente geleerde in een verwensing terecht is gekomen, is niet helemaal
duidelijk. Endt (1974) schrijft hierover: 'Behalve om de klank, die gewelddadigheid suggereert, werd de
naam van deze lijfarts van verschillende sultans wellicht ook aangeroepen om daarmee de ziektes
waarvoor hij ingeroepen moest
worden, op te roepen.' Maar Beem
(1974) is minder overtuigd: 'De
Nederlandse populaire verwensing
"krijg de (het) rambam" wordt
nogal eens in verband gebracht met
de naam Rambam. [...] De veronderstelling dat deze woorden met
elkaar in verband zouden staan berust op niets anders dan de klankovereenkomst.'
Toch lijkt het wel waarschijnlijk
dat krijg de rambam uit het Jiddisch
komt. Zeker is dat een harber rambam aan het begin van deze eeuw
in het Jiddisch werd gebruikt voor
'een moeilijke plaats', dat wil zeggen: een moeilijk te interpreteren
passage in een godsdienstig of filosofisch werk. Mogelijk werd met
krijg het rambam oorspronkelijk
bedoeld 'krijg een ziekte op een
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'Als je dit gebaar combineert met een minachtende gezichtsuitdrukking,' aldus een kenner van de Nederlandse gebarentaal,
'scheld je iemand uit voor leeghoofd. Trek je een verontschuldigend
gezicht, en wijs je naar jezelf, dan betekent dit Sorry, ik heb er geen
verstand van' Dit gebaar is overigens overgenomen uit de Franse
gebarentaal.
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moeilijke plaats'. Dit thema komt
de duivel', waarbij Asjmedaj de
bij verwensingen meer voor, denk
naam is van een koning der demonen uit het apocriefe bijbelboek
bijvoorbeeld aan krijg de kanker
achter je hart, dat de dokter er niet Tobias. De spelling ratsmodee is
bij kan komen. De huidige beteke- waarschijnlijk ontstaan onder invloed van rats (van in de rats zitnis is 'rot op, bekijk het maar, je
ten).
kunt me wat'.
Vergelijk ook krijg de rimbam,
krijg het rimram en krijg de rampam Krijg de reetketelsteen
en de natte spuitpoep.
Ketelsteen is de harde korst die zich
bij koken uit het water afzet in keKrijg de rambam met een
tels en pannen. Met reetketelsteen
wordt dus een aandoening bedoeld
rietje
met 'van die harde drollen die zo'n
Omstreeks 1930 gehoord in Schejeukgevoel veroorzaken', zoals een
veningen.
van onze tipgevers het uitdrukt. Iemand uit Bussum wist zich nog
Krijg de schapenschurft en het
precies te herinneren waar hij dit
rambam en een
woord voor het eerst hoorde:
hartverzakking
Zie onder krijg de schurft.
Als jochie van 10-11 jaar kwam ik
Krijg de rampam en de natte
met mijn ouders op een boerderij
spuitpoep
in de provincie Noord-Holland, in
In 1988 gehoord in Amsterdam.
Egmond a/d Hoef om precies te
Rampam is ongetwijfeld een verzijn. Als stadjochie koeien melken
basterde vorm van rambam.
was toen voor mij het mooiste wat
er was. En als ik dan tussen twee
Krijg de ratsmodee
koeien door wel eens aan m'n kont
Deze verwensing komt voort uit
krabde, kreeg ik in Noord-Hollands
een oudere uitdrukking, namelijk
dialect (van één van de boerenzoons) de vraag of ik last had van
naar de ratsmodee gaan naar de
'reetketelsteen'.
bliksem, verdommenis gaan'. De
spelling ratsmodee is overigens pas
na de Tweede Wereldoorlog alMen kan iemand ook obstipatie
gemeen geworden. Heijermans
toewensen met krijg de holstrontschreef nog naar de raschmedij of verklontering.
aschmedij (1904) en Querido naar
de rasjmedaï (1930). Deze uitdruk- Krijg de reetketelsteenherrie
king gaat terug op het Jiddische
Gehoord in Utrecht.
laaf nooch der Asjmedaj 'loop naar
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Krijg een reetscheetvereelting
Ingezonden door iemand uit Groningen. De vorm van deze fantasieziekte lijkt vooral te zijn ingegeven
door de herhaling van de klank ee.
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kijk het maar, je kunt me wat'. Dat
men oorspronkelijk iemand een
ziekte toewenste die tot het uitslaan van zinledige, holle klanken
leidt, zoals Van Sterkenburg (1997)
oppert, is mogelijk maar niet
noodzakelijk. Vergelijk ook krijg
het rambam.

Krijg het riedel in je tenen,
dan kun je tapdansen
'In mijn onderduikerstijd, ongeveer 1942-1943,' schrijft een infor- Krijg een rolberoerte
mant, 'hoorde ik een paar maal de
Een rolberoerte is een beroerte
verwensing: krijg het riedel in je te- waarbij men over de grond rolt.
nen dan kun je tapdansen! Deze uit- Men sprak tevens van rolkoorts of
rolling - woorden die ook in verdrukking werd gebruikt door ene
wensingen voorkomen. Een beFreek, een Rotterdamse groenteroerte ontstaat doordat de herseboer, als antwoord op het gekanker
nen door scheuring van een
van een medeonderduiker.'
bloedvat of door een verstopping
onvoldoende bloed krijgen. De
Krijg de rimbam
medische term is apoplexie. Men
Waarschijnlijk ontstaan onder inzegt ook zich een rolberoerte eten,
vloed van krijg de rimram of ramlachen of schrikken. De verwensing
bam.
is aan het eind van de negentiende
eeuw opgetekend in de Zaanstreek.
Krijg het rimram
Het WNT noemt het woord rimram De betekenis is meestal 'je kan mij
wat, je kunt me de bout hachelen'.
een in Nederlandstalig België
Men wenst soms ook zichzelf een
gangbaar, klanknabootsend woord
rolberoerte toe (zie bij de zelfver'ter aanduiding van holle, ij dele
wensingen). Overigens komt deze
klanken, woorden zonder zin of
verwensing relatief vaak voor. Twee
beteekenis' en geeft als betekenisrecente voorbeelden:
sen: 'bombast, gezwollen, hoogdravende, zinledige taal of stijl,
holle klanken'; 'gerijmel, rijmelarij'; 'veel woorden zonder slot of
zin, gedaas, zinledig of vervelend
gepraat, flauw geklets'. De verwensing krijg het rimram staat niet in
het WNT. Het rimram is in ieder geval een fantasieziekte. De verwensing heeft als betekenis 'rot op, be-

Elke keer als ik naar een vertrouwensarts moet om verantwoording
af te leggen over mijn thuissituatie
krijg ik een rolberoerte. (NRCHandelsblad 6.7.1996)
Wie kwam daar geheel ontkleed uit
zijn kostgangerskamertje naar bene-
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den? Precies, ik raadde het al, die
vent. Zijn vrouw op de keukentafel,
s Morgens vroeg al, notabene. Rok
omhoog en hij, nou ik begreep het
wel. 'Ik zag alles door een spleet in
het gordijn. Ik dacht dat ik een rolberoerte kreeg.' (Jean-Paul Franssens, NRC Handebblad 17.5.1993)

steld bovendien dat Dr. K. daarbij
aan zich zelf het wonder gebeuren
zag, van bij eiken boom en bij elken mijlpaal de gelukkige bezitter te
worden van een nieuw en oorspronkelijk idee, misschien dat dan
bij een eventueele wederbegroeting
van denzelfden naam in onze literatuur, daaronder een werk geschreven zou zijn, dat de kosten
loonde van drukinkt voor een recensie.

Krijg een rolberoerte, alle
bomen raak
In 1909 opgetekend in West-Friesland, in de vorm 'k wou dat je een
rolberoerte kreeg, alle boomen raak. Een zeer uitgebreide variant werd
aangedragen door een informant
Krijg een rolberoerte in/door
uit Doetinchem:
het Haagse Bos, iedere boom
raak
Mijn grootvader van moederszijde
was vele jaren huisarts te Woerden
De Haagse versie van bovenstaan(eind vorige, begin deze eeuw). Aan
de verwensing. Het Haagse Bos
huis en per rijtuig, tot in de verre
komt ook voor in enkele verdwijnomtrek van Woerden, bediende hij
verwensingen die beginnen met ga
zijn patiënten. Boodschappen been loop.
reikten hem doorgaans per briefje.
Krijg een rolberoerte van hier
Van een ontevreden patiënt ontving
naar Duitsland en in godsnaam
hij eens de volgende verwensing:
terug als (...)
Dokter!
Omstreeks 1915 gebruikt in een bespreking in het tijdschrift De ArIk wens je een rolberoerte
beid\ het 'Orgaan van het nationaal
Van hier tot Nieuwerbrug,
arbeids-secretariaat in Nederland':
Om den anderen boom raaks,
Met puisten en bulten.
Ik wou, dat Dr. K. een rolberoerte
kreeg van hier naar Duitschland en Krijg een rolkoorts
in godsnaam terug, wanneer ze hem In 1897 gehoord in de Zaanstreek.
daar niet dulden konden, wat beRolkoorts is een ander woord voor
treft zijn oorspronkelijkheid. Lezer,
rolberoerte.
gesteld het wonderbare en onvoorziene geval, dat mijn verwensching Krijg een rolling
Rolling is — net als rolkoorts — een
stond in vervulling te gaan en ge-
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ander woord voor rolberoerte. Er Krijg een rug zo hoog als de
bestaan van deze verwensing ver- Wagenbrug
schillende uitgebreide varianten:
Deze rijmende ziekteverwensing
bewaart de herinnering aan de
Krijg een rolling, hiervandaan
Haagse Wagenbrug, die vroeger
tot de sluis
aan het einde van de stad gelegen
Aan het eind van de negentiende
was. In enkele typisch Haagse vereeuw gehoord in de Zaanstreek.
wensingen komt de Wagenbrug
nog voor, zoals in hij moet de Wagenbrug nog over 'hij zal wel bankKrijg een rolling van hier tot
roet gaan'. Elders zei men hij moet
Haarlem, alle paaltjes raak
de poort uit, maar in Den Haag had
Vooral bekend in Amsterdam. Van
men geen poorten, vandaar dat de
Maurik gebruikte deze verwensing
Wagenbrug genoemd werd. Een
in 1897 m Amsterdam bij dag en
andere uitdrukking is niet van de
nacht:
Wagenbrug zijn 'niet van gisteren
zijn'.
Die gannef zal een rolling hebben
van hier tot Haarlem, alle paaltjes
raak!
Krijg de sancties
In 1935 stonden de Nederlandse
kranten vol met berichten over
In het WNT wordt deze passage
(voorgenomen) sancties tegen Itatweemaal geciteerd, één keer bij
rolling en één keer bij raak. Curi- lië, dat Abessinië was binnengevallen. Niet iedereen begreep het
eus is dat de bewerkers elkaar tewoord sancties, maar het klonk
genspreken. Volgens de bewerker
dreigend en ernstig, en dus ontvan rolling moeten we denken aan
stond in Amsterdam de verwensing
het 'rollen, het zich rondwentelen,
krijg de sancties. Alsof het een vrerondwenteling (over den grond),
selijke ziekte betrof. Inmiddels verbepaaldelijk in toepassing op een
ouderd, dat spreekt.
beroerte waarbij men over den
grond rolt, rolberoerte, rolkoorts'.
Maar de bewerker van naschrijft: Krijg de scheurkalenderziekte,
men moet waarschijnlijk denken elke dag wat anders
Voor de Tweede Wereldoorlog geaan het kolfspel, waarbij een rolhoord in Rotterdam, als climax in
lende bal achtereenvolgens twee
een heftige woordenwisseling tuspalen moet raken'. Nog waarsen twee marktvrouwen.
schijnlijker is dat het gaat om een
woordspel met rollen als verschijnsel van een rolberoerte én met het Krijg de schijt(erij)
rollen van een bal.
Zie onder diarree.
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Krijg het/de schompes
en dekens. In verwensingen wordt
De schompes, vaak ook gespeld als zowel het lidwoord de als het geschompus, is eenfictieveziekte. Het bruikt. Men zegt ook de schurft over
lidwoord varieert: het schompes
iets in hebben 'hevig ontstemd zijn
lijkt de gebruikelijke vorm, maar de
over iets', de schurft hebben aan ieschompes komt ook regelmatig
mand of iets 'een grote hekel hebvoor. In de informele taal zijn ook
ben aan iemand of iets' en ik heb
uitdrukkingen als ergens het schom- de schurft niet. Dat laatste is te hopes van krijgen ergens buitengeren als iemand bijvoorbeeld niet
woon zenuwachtig van worden' en
uit hetzelfde glas wil drinken. Minzich het schompes eten, lachen, lopen,der gangbaar zijn scheldwoorden
schrikken, werken en dergelijke, heel als schurftlijer en (in Nederlandstagewoon. De herkomst van schom- lig België) schurftzak. Zie ook krijg
pes is niet bekend. Weinig overtuide krets.
gend is dat het met het Latijnse scorbutus 'scheurbuik' te maken zou
Krijg de schurft met een paar
hebben. Ook de herleiding tot het
lamme vlerken
werkwoord schomperen, een neven- Een informante uit Utrecht heeft
vorm van schamperen 'schamper la- pijnlijke herinneringen aan veel
chen' of tot de verleden tijd schomp verwensingen omdat ze nogal vaak
van het werkwoord schimpen> is niet werden uitgewisseld tussen haar
erg aannemelijk. Men zegt ook zij
vader en moeder. Zij schrijft:
kunnen het schompes krijgen, laat ze
allemaal (maar) het schompes krij- Mijn moeder had de meest schilgen. Krijg nou het schompes wordt
derachtige vervloekingen in voorook gebruikt als uitroep van verbaraad, grotendeels bestemd voor
zing: 'krijg nou wat!'
mijn vader, die zo goed als nooit iets
terug zei. [...] Je wilt vergeten hoe
Krijg de/het schurft
bar slecht dat huwelijk was. VanDe ziekte schurft (scabies), in de nacht in bed viel me één verwensing in: 'Krijg de schurft met een
volkstaal meestal uitgesproken als
paar lamme vlerken.' Mijn ouders
schurreft, gaat gepaard met hevige
waren in de stad Groningen gebojeuk. De boosdoener is een piepren. Zou het een Groningse uitklein beestje, het wijfje van de
drukking zijn?
schurftmijt. Zij graait in de huid
van mens of dier gangetjes waarin
ze haar eitjes legt. De parasitaire
Dat laatste is niet waarschijnlijk; de
ziekte kan onder meer overgeuitdrukking komt in elk geval niet
bracht worden doordat men in
voor in de Groningse dialectwoorcontact komt met besmette lakens
denboeken. De toevoeging met een
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paar lamme vlerken drukt hetzelfde Krijg het kippensnot, dan kun
uit als ik wens je korte armpjes: in je snuiten
beide gevallen is men niet in staat
Gehoord in Rotterdam.
om te krabben als het jeukt. Men
zegt ook ik wensje de schurft en twee Krijg het speen
lamme handen. De Coster (1998)
Alleen gevonden bij Fletcher
vermeldt de variant krijg het schurft, (1996). Het woord speen betekende
ik wens je korte armpjes, zodat je er vroeger aambei'. Met het speen
niet aan kunt krabben.
wenst men iemand dus aambeien
toe. Speen komt in deze betekenis
alleen nog in enkele dialecten voor.
Krijg de schapenschurft
Gehoord in Amersfoort. Schurft
komt onder schapen voor, maar Krijg het spit
zeer zelden. De ziekte wordt verSpit is een plotseling optredende
oorzaakt door mijten die verwant
pijn in de lendenspieren. Daarom
zijn aan de mijten die scabies bij noemde men het vroeger ook wel
mensen veroorzaken. Mensen die
lendewee of lendezucht. De medimet deze zieke dieren in aanraking
sche term is lumbago. Men dacht
komen, kunnen besmet raken.
vroeger dat spit het gevolg was van
Kortom, in theorie kan een mens
een pijlschot van kwaadaardige
schapenschurft krijgen. Een uitge- wezens (vandaar ook de Duitse
breide variant is krijg de schapen- naam: Hexenschuss). De verwenschurft en het rambam en een hart- sing krijg het spit werd aan het beverzakking.
gin van deze eeuw opgetekend
door de spreekwoordenverzamelaar F. Stoett.
Krijg de slingerschijt
Zie onder diarree.
Krijg een staart
Krijg het snot
Bij de behandeling van het woord
staartman, een oude scheldnaam
In 1948 opgetekend in Amsterdam.
voor 'Engelsman', vermeldt CaroWaarschijnlijk wenst men hiermee
lus Tuinman in zijn boek De Neeen ander een flinke neusverkoudderduitsche spreekwoorden (1726)
heid toe, maar met snot wordt ook
dit spreekwoord over de mens:
een ernstige vogelziekte aangeduid
'Om een volmaakte ezel te zyn,
die zich kenmerkt door afscheiding
heeft hy maar een steert van
van slijm in de ademhalingsorganooden.' Dus, vrij vertaald: om een
nen. Deze ziekte wordt ook pip gevolmaakte ezel te zijn heeft de
noemd - bekend uit de verwensing
mens niet meer dan een staart nokrijg de pip.
dig. Een oude, schertsende om-
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schrijving voor de mens als een aap
zonder staart duidt op hetzelfde. En
in Antwerpen en omgeving kregen
de kinderen als bedreiging te horen: wie vrijdags vleesch eet, krijgt
nen steert (katholieken mochten
op vrijdag geen vlees eten). De verwensing krijg een staart komt vaak
voor, ook als ik wou datje een staart
kreegj had (soms nog met als toevoeging van hier tot Amsterdam en
dat het achterste eindje jeuki).

Krijg stekings in je kiezen
In 1904 door Herman Heijermans
gebruikt in Diamantstad. Onder
stekings moeten we waarschijnlijk
verstaan steken, pijnscheuten, stekende pijn.

Krijg een strontoog
Ingestuurd door iemand uit
Gouda. Waarschijnlijk wordt een
zweertje aan het ooglid bedoeld, dat
ontstaat door een ontsteking van de
talgkliertjes. In de algemene taal
wordt een dergelijke aandoening
Krijg een staart met bellen en
meestal strontje of gerstekorrel gejeuk aan het puntje, en een
noemd; gewestelijke benamingen
houten poot met houtworm en
zijn onder andere weer oog, weern,
kogellagers tussen je kiezen
paddenscheety paddenpisser en weegDeze verwensingenkanonnade was
scheet. In de Vlaamse volkstaal
omstreeks 1935 populair op de
wordt van iemand met een strontchristelijke meisjesmulo in Amoog gezegd dat hij tegen de kerk, op
sterdam.
het kerkhof of in de maan gepist
Het jeukende puntje doet sterk
denken aan ik hoop datje een staart heeft. Veel van deze uitdrukkingen
krijgt van hier tot Amsterdam en dat herinneren aan het volksgeloof dat
iemand die ergens plast of poept
het achterste puntje jeukt.
waar dat niet behoort, gestraft
wordt met een aandoening aan zijn
Krijg een staart met een blikken
of haar oog.
punt, dan kun je rammelen
'Dat zei mijn moeder als de kinderen te veel drukte maakten,' aldus Krijg de stuipen
een informant.
Net als bij kramp maken de spieren bij stuipen onwillekeurige saKrijg een staart met een jeukenmentrekkingen. Stuipen kunnen
de punt, en geen nagels om te
optreden bij heel jonge kinderen
krabben
die plotseling hoge koorts krijgen
en bij barende vrouwen, als teken
Vermeld door Van Eijk (1995). Vergelijkbaar is ik hoop datje een staart van een ernstige zwangerschapsverkrijgt van hier tot Amsterdam en dat giftiging. Krijg de stuipen betekent
vooral 'rot op, bekijk het maar, je
het achterste eindje jeukt.
kunt me de bout hachelen'.
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Krijg de stuipen in je darmen
Komt voor in een Haags verwensingen-gedichtje. Zie verder in het
hoofdstuk over rijmende verwensingen.
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de voorgrond van de publiciteit
dringt - een soort culinaire wethouder Hekking. Met het syndroom van Braakhekke sluit de verwenser zich bij de laatste groep aan.
Zie ook krijg de Vaz Dias, dan heb
je alle uitslagen tegelijk en loop met
je pis naar Bijsterveld.

Krijg de syfilis
De geslachtsziekte syfilis, in de informele taal bekend als de siefoï de
siep, wordt in verwensingen niet Krijg de takke
Takke is een verbastering en verveel gebruikt. Krijg de syfilis vonkorting van het Franse attaque 'beden we alleen in deze Amsterdamroerte'. 'Iemand heeft het woord
se variant van een bekend veropgevangen van een dokter, een
wensingen-versj e:
predikant of wie dan ook, alleen
geweten
dat de getroffene er erg
Verrek, verroest, verteer,
aan
toe
was
en de nieuwe uitdrukDonder op en lazer neer.
king
was
geschapen,'
aldus Jo Daan
Krijg de koude kippenkoorts,
in
1948
in
haar
boekje
Hij zeit wat!
Waterpokken, enzovoorts,
Grepen uit de Amsterdamse volksTering, tyfus, cholera,
taal. In zijn bewerking van dit
Syfilis etcetera.
boekje voegt Jan Berns (1995) daar
nog aan toe dat men in Amsterdam
Krijg het syndroom van
ook wel spreekt van een tak van beBraakhekke
roerte. Men zegt ook je kunt de takGehoord in het Noord-Hollandse
ke krijgen, soms met de uitbreiding
Heiloo. Deze zeer eigentijdse ver...de blaadjes komen er vanzelfaan.
wensing is tamelijk bijzonder:
slechts zelden komt een historisch
persoon, laat staan een nog levend
persoon, in een verwensing voor.
Een ander voorbeeld is ga montignaccen.
Over Joop Braakhekke lopen de
meningen sterk uiteen: volgens
sommigen is hij de kundigste kok
van Nederland, een goed restauranthouder en een gewaardeerde
televisiepersoonlijkheid; anderen
zien in hem een zelfingenomen lawaainicht die zich voortdurend op

Krijg de takke en de beris
Een uitgebreide verwensing die bestaat uit twee, ook afzonderlijk
voorkomende verwensingen. In
1972 door Jan de Hartog gebruikt
in De maagd en de moordenaar. 'Jij
mot Loetje de takke en de beres late krijge.' Onlangs nog gehoord in
IJmuiden.
Krijg de touwtakke(n)
Schertsende versterking van krijg
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de takke. Vergelijkbaar zijn krijg de
touwtering en krijg de touwtyfus.
Krijg de touw-takke(n)-tering,
dan kun je je uit laten rafelen
Een verwensing die volgens een informant in de periode 1940-1950 in
Rotterdam gebruikt werd. Vergelijkbaar met krijg de touwtering,
(dan) kun je (uit)rafelen en krijg de
touwtyfus, dan kun je (uit)rafelen.
Krijg de tering
Tering is de volksnaam voor tuberculose. Deze ziekte dateert al van
duizenden jaren voor onze jaartelling. Vroeger dacht men dat tuberculose erfelijk was. Pas in 1882 ontdekte de Duitse arts Robert Koch
dat de ziekte door een bacterie, de
tuberkelbacil, wordt veroorzaakt.
Eigenlijk is de naam tering alleen
op de laatste stadia van de ziekte
van toepassing, als de tuberculose
de patiënt uitteert, zijn gestel
sloopt.
Tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlog stierven er heel veel
mensen aan tuberculose. De ziekte werd zo gevreesd dat tuberculose
eerst eufemistisch werd verkort tot
tbc en vervolgens tot tb - net zoals
kanker door sommigen kortweg k
wordt genoemd. Een tijdlang had
men de ziekte in het Westen redelijk onder controle, maar juist de
laatste jaren komt tuberculose, ook
in Nederland, weer in toenemende
mate voor, vooral onder buitenlanders die hiernaartoe zijn gevlucht.

In de volkstaal is teringv&n oudsher een geliefde ziekte om mee te
vloeken, schelden en verwensen. De
ziekte komt voor in uitdrukkingen
als ergens de tering in hebben voor
ergens onstemd over zijn en hij zal
er de tering nog van krijgen voor 'het
is heel gevaarlijk voor hem, hij trekt
het zich erg aan'. Daarnaast komt
tering, net als andere ziektes, voor
als productief eerste deel van samengestelde woorden, volgens Van
Dale zelfs in combinatie met werkwoorden, zoals in teringouwehoeren
en teringzeiken, maar toch vooral in
scheldwoorden als teringhoer, teringhond, teringjong, teringmeid, teringwijf enzovoorts. Tering wordt
ook als uitroep gebruikt, vooral in
Rotterdam. Vandaar het volgende
grapje, dat werd vermeld door een
io-jarige jongen:
Vraag. Weet je wat een Rotterdamse telefoon doet?
Antwoord: Téééwring-téééwring-téééwring.
De uitdrukking hij zal er de tering
niet van krijgen wordt gebruikt
voor 'hij zal er geen nadelige gevolgen van ondervinden.
Krijg de tering aan je
linkerlongklep
Gevonden bij Van Sterkenburg
(i997).

Krijg de vliegende tering
Vliegende tering bestaat echt. De
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medische naam is phthisis galopans\
in Nederlandstalig België zei men
— onder invloed van het Frans - galopperende tering. Het gaat hier om
een acute longtuberculose die binnen vier weken tot de dood kan leiden. Gebruikelijker is de verwensing krijg de vliegende vinkentering.
Krijg de vliegende tering, (dan)
kun je aan de Melbourne-race
meedoen
Een komisch bedoelde uitbreiding
van de vorige verwensing, onlangs
gehoord in Den Haag. Vliegen
wordt hier opgevat als zich snel,
vliegensvlug voortbewegen', een
vereiste voor deelname aan een grote, internationale zeilwedstrijd als
de Melbourne-race.
Krijg de teringzooi
Aangedragen door een twaalfjarige
jongen uit Gouda. Er wordt daar
veel gescholden met samenstellingen met -zooi. Men zegt er ook
krijg de kankerzooi.
Krijg de apetering
Apen kunnen niet het lazarus (melaatsheid') krijgen, maar wel de tering. Met tbc besmette apen kunnen deze ziekte overdragen op
mensen. Hoewel je dus in theorie
echt de apetering kunt krijgen,
heeft ape- in deze verwensing vooral een versterkende functie. Dat
geldt ook voor de bekendere variant krijg het apelazarus.
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Krijg de graftering
In 1987 door Boudewijn Büch gebruikt in Het dolhuis: 'Krijg de
graftering met die zuiperij!' Het
gaat hier om een variant van krijg
de grafkanker.
Krijg de rattentering
Vergelijk krijg de rattenkanker.
Krijg de tiefttering
Zeer algemeen in Rotterdam.
Tieft- zal hier een verbastering zijn
van tyfus.
Krijg de touwtering
Algemene verwensing, ingezonden
door informanten uit onder meer
Amsterdam, Den Haag en Soest.
Men zegt ook zich de (vliegende)
touwtering schrikken/werken voor
'erg hard schrikken/werken'.
Krijg de touwtering, (dan) kun
je (uit)rafelen
Deze verwensing is vooral in Amsterdam en Rotterdam gesignaleerd. Hij is daar in ieder geval
sinds de jaren veertig bekend. In de
Maasstad zei men toen ook krijg de
touw-takken-tering, dan ken je je uit
laten rafelen. Meer gebruikelijk is
de variant krijg de tyfustering; (dan)
kun je (uit)rafelen.
Krijg de Overmaasse
hazewindhonden-pestpokkenkorenmolen-touwtering, (dan)
kun je uitrafelen
Zie ook in de rubriek Pest.
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Krijg de touwtering-tyfuspieuris-kanker-cholera
Ingezonden door iemand uit Amsterdam. Zij kent de verwensing
nog uit haar jeugd. In familiale
kring werd de uitdrukking verzacht
tot krijg de TTTPKQ schrijft zij:
Aangezien wij als kind niet mochten vloeken, hadden we eigenlijk
ook later als volwassene niet zo'n
behoefte om grof uit de hoek te komen. Mijn jongste broer echter reed
heel veel kilometers per jaar. En
achter het stuur worden volgens mij
de meeste verwensingen uitgesproken. Om nou niet al te grof over te
komen, was zijn standaardverwensing: krijg de TTTPKC [...] De echte verwensing was: 'krijg de TouwTeringTyfusPleurusKankerCholera.' Niet echt leuk om naar je hoofd
te krijgen, maar met zo'n afkorting
valt het nog reuze mee. Helaas horen we deze vloek niet meer want
mijn broer is overleden (niet aan
één van zijn eigen verwensingen),
en een zelfbedachte vloek neem je
niet van iemand over, dan mist-ie
z'n kracht.
Krijg de tyfus-tering
In Rotterdam vooral algemeen in
de verbasterde vorm krijg de tiefttering.
Krijg de vinkentering
Waarom is het woord vinke(n) ooit
aan tering toegevoegd? 'Of het element vink relativerend en kleine-

rend, dan wel versterkend is, moet
ik in het midden laten,' aldus Van
Sterkenburg (1997). Er is nog een
andere mogelijkheid. Een vink is
een vogel, vogels vliegen, dus het
kan goed zijn dat vinkentering is
ontstaan als variant van de vliegende tering. Men vindt ze samen in
het allitererende krijg de vliegende
vinkentering (dan kun je fluiten).
Net als tering kan krijg de vinkentering - vooral als het begint
met krijg nou- worden gebruikt als
kreet van verbazing of ergernis.
Men zegt ook zich de vinkentering
werken, schrikken, slaan of zoeken.
Vinkentering betekent dan niet
meer dan 'zeer, heel erg'. Jacobse en

Van Es, Haagse penozetypetjes van
Kees van Kooten en Wim de Bie,
gebruikten deze verwensing veelvuldig in 1980-1981. Mogelijk heeft
dit bijgedragen aan de populariteit
ervan. De verwensing kwam echter al in de jaren veertig voor.
Hoewel krijg de vinkentering al
lang bestaat en ook vaak wordt gehoord, heeft de uitdrukking nog
niet echt aan kracht ingeboet. Zo
ontving Het Klokhuis, een populair televisieprogramma voor kinderen, eens boze brieven van ouders nadat in een sketch was gezegd
krijg toch de vinkentering. Overigens vonden de briefschrijvers ook
mierenneuken aanstootgevend.
Een vergelijkbare reactie kreeg
de Haagse schrijfster Mirjam van
der Eijk, toen zij in 1991 meedeed
aan een wedstrijd 'prachtig plat-
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Haags praten'. NRC Handelsblad
berichtte indertijd:
Haar voordracht, doorspekt met
vloeken en vreselijke ziektes als
cholera' en Vinketering', lokt verontwaardigde reacties uit. 'Bè mè
hoef dat nie, dat plat Haags kankere,' zegt een jonge moeder. Driftig
duwt zij haar kinderwagen de menigte uit.
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Krijg koperen hartkleppen, dan
kun je je je leven lang de tering
poetsen
Variant van krijg koperen hartkleppen, dan ken je je eigen de kanker
poetsen.
Voor krijg de kanker-tering-tyfus
en krijg de kanker-tyfus-teringpokken-pest zie onder kanker.

Krijg de teter
Verwensing die voorkomt in Heer
Bommel en de grauwe razer (1963)
van Marten Toonder. Teter klinkt
als een fictieve ziekte, maar het is
een vorm van eczeem die voorkomt
bij zeer jonge kinderen. De ziekte
staat ook bekend als berg, dauwworm, melkkorst en zuigelingenecKrijg de vliegende vinkentering
zeem. De verwensing wordt soms
Een 75-jarige informant uit Rotgehoord in kringen van Bommelterdam schrijft: 'De uitdrukking
krijg de vliegende vinkenteringis on- liefhebbers.
vervalste Rotterdamse havenwerkerstaai.' Zeker is dat deze verwen- Krijg de trampeloeris
Zie krijg een dikke tampeloeris.
sing veel wordt gebruikt. Een
informant uit Reeuwijk meldt een
bijzondere toepassing: 'Bij ons Krijg de tyfus
wordt krijg de vliegende vinkente- Tyfus is een uiterst besmettelijke,
ring vaak gebruikt omdat ons bedoor de bacterie salmonella typhosa
drijf Vink heet.'
veroorzaakte infectieziekte, die via
de ontlasting wordt overgebracht.
Het meest kenmerkende verschijnKrijg de vliegende vinkentering,
sel is hevige diarree, vandaar ook de
dan kun je fluiten
synonieme benaming buiktyfus.
Begin jaren veertig gehoord in Den
Andere verschijnselen zijn hoge
Haag. In een recente studie van het
Haags wordt krijg de vinkentering koorts, huiduitslag in de vorm van
rode vlekjes en verregaande sufheid.
aangemerkt als typisch Haags,
De naam van de ziekte gaat terug
maar dat is zeker niet zo.
op het Griekse tuphos dat 'bedwelMaar anderen vinden vinkentering
juist een mooi, poëtisch woord.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Tilburgse dichter en performer Ko de
Laat, die in 1995 een dichtbundel
uitgaf getiteld De vinketering.
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ming' betekent. In de volkstaal
De verwensing komt ook voor in
werd tyfus ook wel de zenuwzin- de bekende 'Beschaafde tango' uit
kingskoorts of zenuwzinkingsziekte 1977 van Robert Long:
genoemd. Overal waar de hygiëniHé vuile klootzak parasiet
sche omstandigheden slecht zijn,
krijg toch de pleuris stuk verdriet
kan de tyfus toeslaan. Het woord
en ook de tyfus kale neet.
tyfus kennen we als tweede lid in saHé kankerlijer lik m'n reet.
mengestelde woorden ook in enige
Langharig tuig stuk onbenul
andere benamingen voor ziektes,
syfilislijer hondelul!
met name in vlektyfus, een door
kleerluizen overgebrachte ziekte die
gepaard gaat met vlekken op de
Krijg de tyfus aan je tenen
huid, en in paratyfus, een verzamel- Gehoord in Rotterdam. Ongetwijnaam voor enige ziektes die op
feld is dit een schertsende verwenbuiktyfus lijken, maar lang zo gesing. Anders dan in krijg de kanker
op je lip, dat eventueel nog op lipvaarlijk niet zijn.
kanker betrekking kan hebben,
In het Algemeen Informeel Nederlands is tyfus, vaak ook gespeld slaat de nadere plaatsbepaling nerals tiefus en tiefes, zeer gewoon in gens op.
tal van uitdrukkingen, zoals de tyKrijg de betontyfus achter je
fus hebben of krijgen aan iemand
hartkleppen
'een grote hekel hebben, krijgen
aan iemand' en zich de tyfus schrik- Van Sterkenburg (1997) veronderken, praten en dergelijke voor 'zeer stelt dat betontyfus is gevormd naar
het voorbeeld van betonrot. Zoals
hard schrikken, praten'. Ais eerste
betonrot het beton aantast, zo kan
deel in samengestelde woorden
komt tyfus- voor in tyfusweer, tyfus- betontyfus het gestel aantasten.
werk, tyfuszooi en dergelijke en in Het element beton- heeft dus een
scheldwoorden, zoals in tyfushoer, versterkende functie.
tyfushond, tyfuslijer, tyfusvent en tyKrijg de fietsentyfus
fuswijf
De verwensing wordt ook wel
In 1975 door Ben Borgart gebruikt
verkort tot de tyfus. Twee 13-jarige in Buiten schot 'Krijg allemaal de
meisjes uit Utrecht, die als hobby
fietse-tiefes.'
scheldwoorden en vloeken verzamelen, zonden het volgende
Krijg de roodkoperen
'schoolrijtje' in: 'nominativus, acklarinettyfus, dan kun je je de
cusativus, ablativus, genitivus, vokanker poetsen
cativus, teringtivus, kankertivus,
Volgens Van Sterkenburg (1997)
tifustivus, klotetivus'.
drukt deze verwensing 'het top-
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punt van woede en frustratie' uit.
Waarschijnlijker is echter dat de
verwensing schertsend is bedoeld.
Krijg de kopertyfus, dan kun je
je de kolere poetsen
Variant van de voorgaande. Gemeld door iemand uit Haarlem.
Hij kent de verwensing uit zijn
diensttijd waar we ons vaak een
ongeluk moesten poetsen op ons
koper'.
Krijg de malariatyfus
Komt voor in een variant van het
bekende verwensingen-versje dat
begint met de regel 'Stik, verrek,
verrot, verteer'. Zie verder in het
hoofdstuk over rijmende verwensingen.
Krijg de schijttyfus
Het element schijt- heeft hier een
versterkende functie, maar verwijst
ook naar het meest kenmerkende
verschijnsel van tyfus: hevige diarree.
Krijg de slangentyfus, dan kun
je kronkelen
Omstreeks 1939 gehoord in de
Spoorwijk in Den Haag.
Krijg de touwtyfus
Algemeen bekende verwensing die
vooral in Rotterdam populair is.
Een informant uit Sassenheim
wijst op een wonderlijk gebruik
tussen haar man en zijn neef. Als
beide familieleden, die het goed
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met elkaar kunnen vinden, afscheid van elkaar nemen, zegt de
een steevast nou, de hokpok en de
ander ja, de touwtyfus. Dat doen ze
al zeker 25 jaar. Men zegt ook krijg
de touwtering.
Krijg de touwtyfus, dan kun je
pluizen
Veel gehoord in Rotterdam. In
1988 door Jules Deelder gebruikt in
Drukke dagen. 'Kr ij ge ze de touwtyfus metter Amsterdam, kenne ze
pluize.'
Krijg de touwtyfus, dan kun je
(uit)rafelen
Zeer gebruikelijke verwensing, die
in de vorm met rafelen onder andere wordt gemeld uit Rotterdam
en Ridderkerk. De variant met uitrafelen wordt opgestuurd door iemand uit het Zeeuwse Dreischor
(krijg de touwtiefus, ken je hem zelf
uitrafelen) en door iemand uit Gemert, die zich hem herinnert uit
zijn diensttijd medio jaren vijfig
{krijg de touwtyfus man, en rafel rap
uit). Een variant met tering is krijg
de touwtering, dan kun je (uitrafelen.
Krijg de vlektyfus
De algemeen bekende verwensing
staat ook in de Grote Van Dale
(1992). Vlektyfus (typhus exanthematicus) kenmerkt zich door vlekkerige uitslag op de huid. De Amerikaanse patholoog Howard Taylor
Ricketts (1871-1910) ontdekte dat
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de ziekte wordt veroorzaakt door
deze uitzendingen zullen ook de
micro-organismen, naar hem ricsportuitslagen te horen zijn gekettsiae genoemd. Omdat de ziek- weest. Net als bij krijg de cetem
te het meest voorkomt op plaatsen
wordt in de verwensing krijg de Vaz
waar grote massa's mensen in uiDias een woordspel gespeeld met
terst gebrekkige omstandigheden
{sportuitslagen - (huid)uitslagen.
opeengehoopt samenleven, wordt
De uitleg 'dan heb je alle uitslagen
de ziekte ook wel de hongertyjus ge- tegelijk' werd alleen toegevoegd als
noemd. De Winkler Prins noemde
iemand de verwensing niet bevlektyfus in 1954 nog een der erggreep, aldus een informant. Er koste gesels der mensheid'. In de
men zelden bestaande personen in
Tweede Wereldoorlog was zwarte
verwensingen voor. Vergelijk krijg
vlektyfus onder schooljongens
het syndroom van Braakhekke en
overigens een scheldnaam voor de
loop met je pis naar Bijsterveld.
NSB. De leden van de NationaalSocialistische Beweging droegen Krijg de yellen
zwarte hemden.
Een oude eedformule is bij Gods
vellen, waarmee men bij Gods huid
Voor:
zweert de waarheid te spreken. Dat
Krijg de kanker-tyfus,
de frequent voorkomende verwenKrijg de kanker-tering-tyfus,
sing krijg de vellen daarbij aansluit,
Krijg de kanker-tyfus-teringvalt echter te betwijfelen: vermoepokken-pest en
delijk hebben we met een twintigKrijg de touwtering-tyfus-pleurisste-eeuwse verwensing te maken
kanker-cholera, zie onder kanker.
die aansluit bij een in de volkstaal
bekende uitdrukking.
Krijg de Vaz Dias (dan heb je
Waar komt de verwensing krijg
alle uitslagen tegelijk)
de vellen, kortweg ook de vellen of
Voor de Tweede Wereldoorlog gevellen, vandaan? Het WNT wijst erhoord in joods Amsterdam. Tussen
op dat bij sommige ziektes en bij
1904 en 1934 was Vaz Dias een be- verbranding de opperhuid in grote
kend persbureau. Het werd opgelappen (vellen) loslaat en veronderricht door Mozes Vaz Dias (1881stelt dat krijg de vellen - waarvan
1963) en later overgenomen door
het een voorbeeld geeft uit 1927 daarbij aansluit. De Grote Van Dahet ANP, waarvan Vaz Dias nog
Ie (1992) laat de verwensing (krijg)
een paar jaar mededirecteur was.
de vellen aansluiten bij de informeOp 21 februari 1922 was Mozes Vaz
le uitdrukking de vellen krijgen
Dias als eerste in Nederland be'overwonnen worden, een nedergonnen met het uitzenden van
laag
lijden (in een sportwedstrijd)'.
nieuwsberichten via de radio. In

Met één hand betekent dit gebaar in de Nederlandse gebarentaal:
sukkel. Met twee handen: grote sukkel!
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valt aan de venerische ziekte gonorVolgens De Coster (1998) komen
roe, die in de volkstaal beter bekend
deze uitdrukkingen uit de Rotterstaat als druiper.
damse dieventaal.
Het WNT kent de verbinding de
vellen gehad hebben op zijn kop ge- Krijg een vervetting
In 1973 gevonden in het werk van
kregen hebben' ook, maar situeert
Ben Borgart. Varianten zijn krijg
de uitdrukking in Leiden. Het
een hartvervetting en krijg een vet
moet in de jaren twintig bij sporthart.
en vooral voetbalwedstrijden een
bekend spotversje geweest zijn.
WNT-redacteur Adriaan Beets, een Krijg een verzakking achter je
groot kenner van de volkstaal, te- hart, dan kun je puinruimen
kende twee varianten op. In 1926
Variant van krijg een bombardement
hoorde hij in Leiden:
achter je hart, dan kun je puinruimen, ingestuurd door een 50-jarige
man uit Den Haag. Vergelijk ook
1 is niets
2 is wat
krijg een hartverzakking.
we hebben met 3 de vellen gehad

en van ongeveer 1925 dateert:
1-0 is niks
2-0 is wat
3-0 wie heeft er de vellen gehad?

Krijg een vet hart
Zeker in de randstad algemeen bekende verwensing.
Krijg een vet hart, dan kun je
patat bakken
Eenmaal aangetroffen, geestig bedoelde uitbreiding.

De uitdrukking de vellen gehad hebben zelf zal oorspronkelijk duiden
op een ziekte waarbij de huid aan- Krijg de vreetkicks
getast wordt (roodvonk, melaatsIngezonden door een meisje uit
heid, schurft, psoriasis en dergelijKerkrade, dat in de vierde klas van
ke). De verwensing krijg de vellen
de middelbare school zit. Een exkennen we vooral uit Amsterdam,
treme neiging tot eten behoort bij
Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
de aandoening die bekendstaat als
boulimia of boulimie.
Krijg de vergietziekte, dan
Krijg (nou) wat
kun je lekken
Op het eerste gezicht een grappig
Een tamelijk vlakke maar regelmabedoelde verwensing, maar mogetig te horen verwensing. Net als je
lijk werd oorspronkelijk een gekunt me wat is de betekenis 'bekijk
slachtsziekte bedoeld. Te denken
het maar, ga nou gauw weg'. Daar-
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naast is krijg nou wat ook een uitroep van verbazing, overeenkomend met bijvoorbeeld wat heb ik
nou aan mnfietshangen?

wat aan je pik, breek hem in zessen!!!'

Krijg wat aan je pik
De wat vaker gebruikte variant van
krijg wat aan je lui Ook deze komt
uit Amsterdam.

Krijg de wijtik/weitig
'Ik heb jarenlang gewerkt in een
Joods Psychiatrisch Ziekenhuis,'
schrijft een informant, 'waar ook
veel ouderen verbleven die nog de
mooiste Jiddische uitdrukkingen
gebruikten. Een van de oudere patiënten schold mij uit voor alles
wat mooi en lelijk was, zoals krijg
de tyfus, krijg de pokke, de pesten de
koleire. Een heer vond het maar
niets dat ik zo uitgekafferd werd en
zei tegen mij: "Broeder, u moet tegen die vrouw zeggen krijg de wijtik (of weitig)? Op mijn vraag wat
dat dan betekende zei hij: "Dat be-

Krijg de wip
Vermeld bij Van Sterkenburg
Krijg wat aan je ...
(1997) als een hedendaagse verIn nogal wat verwensingen wordt
wensing. Hij geeft als verklaring:
nader gespecificeerd aan welk deel
'De wip was tot het begin van de
achttiende eeuw een martelinstruvan het lichaam men iets mag krijment dat diende om de veroorgen. De lijst is zonder twijfel naar
deelde aan de op de rug gebonden
believen uitbreidbaar.
handen op te hangen en één keer
of meermaals plotseling te laten
Krijg wat aan je donder
neervallen, respectievelijk om hem
op-en-neer te bewegen boven een
Krijg wat aan je lip
vuurhaard.' Net als in dialecten koZie onder krijg iets aan je lip.
men in verwensingen soms lang
verouderde woorden voor, maar
Krijg wat aan je lui
mogelijk ligt de oplossing hier veel
dichterbij en is krijg de wip simKrijg wat aan je oog
pelweg een variant van krijg het
Gehoord in Amsterdam. Zie ook
krijg een oogkasverzakking en krijg heen en weer. Ook krijg de pip kan
van invloed zijn geweest.
een strontoog.

Krijg wat aan je pik, breek hem
in zessen
Een inwoner van Diemen die eind
jaren zeventig bij het Gemeentelijk Havenbedrijf in Amsterdam
werkte, heeft nog levendige herinneringen aan zijn toenmalige chef.
Deze had, als iets hem niet zinde,
de gewoonte om zijn mannen zonder onderscheid des persoons op
orkaankracht toe te brullen: 'Krijg
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een verbastering van zenuwen. Tjo
tekent: krijg alle ziektes die er maar
zegt men ook het op zn zemels of
te bedenken zijn bij elkaar en tegelijk.'"
zemelen krijgen/hebben. Deze uitWeitig (ook weiteg gespeld) is
drukking is onder meer bekend in
Jiddisch voor ziekte, leed, smart'.
Drenthe, Gelderland, Groningen,
Een Bargoens woordenboekje uit
Nederlands-Limburg en Antwer1906 geeft als variant krijg alle jupen. In West-Vlaanderen worden
dische wijzik. De verwensing komt verder opgegeten zijn van de zemels
zelfstandig voor, maar ook in een
'zeer zenuwachtig zijn', op iemands
liedje dat joodse loopjongens zonzemels werken 'op iemands zenugen als ze naar hun mening te weiwen werken', en zemelziekte 'zenig fooi hadden gekregen voor aan
nuwziekte' gebruikt.
huis bezorgde vis (zie het hoofdstuk over rijmende verwensingen). Krijg de zenuwen
Een algemeen voorkomende verKrijg de wijtik is ook aangetroffen in de verbasterde vorm krijg een wensing, die op z'n Amsterdams
klinkt als kregde senuwe. In de stad
wijting. Het gaat hier om een zoUtrecht komt je kunt de zenuwen
geheten volksetymologische vergenieten voor, dat ongeveer uitgebastering: omdat de wijtik niet
sproken wordt als je ken de zimeme
meer werd begrepen, maakte men
geniete.
er een wijting (vis) van. Een Amsterdammer hoorde deze verwenKrijg de (gloeiende)
sing eens uit de mond van André
zenuwkoorts met kaantjes
Mantel, een bekend biljarter. Mantel zei dit toen hij in de finaleparIn 1947 door Piet Bakker gebruikt
tij de laatste carambole miste.
in Cis de mam 'Wie dat heb uitgevonde, zal de gloeiende zenuwKrijg de zemelen
koorts met kaantjes krijgen.'
In deze tijd van bewust en gezond
eten zal men bij zemelen mogelijk Krijg de schijtzenuwen
in de eerste plaats denken aan iets
Gehoord in Den Haag.
gezonds dat in het volkorenbrood
zit. Het gaat daarbij om 'de bij het
Krijg de zeikzenuwen
malen van graan afgescheiden en
De vloeibare, allitererende tegenfijngemaakte hulzen van de korrels'
hanger van krijg de schijtzenuwen,
— heel goed voor de stoelgang, zo eveneens gehoord in Den Haag.
verzekert ons de Grote Van Dale
(1992). Maar in de verwensing krijg Krijg de zieke-koeiengekte
de zemelen wordt iets heel anders De verwensing krijg de zieke-koeibedoeld. Zemelen is daar namelijk
engekte werd ingestuurd door leer-
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lingen van een 2-Atheneum-klas in
gentiende eeuw werd met de ziekNoord-Brabant. De gekke-koeiente vaak de cholera bedoeld, terwijl
ziekte, ook bekend als BSE (Bovie- het in verscheidene dialecten werd
ne Spongiforme Encefalopathie) ligt, gebruikt voor tyfus. Willem van Ienet als de varkenspest\ nog vers in pendaal gebruikte in 1938 in Adam
het geheugen. In april 1996 besloot
in ongenade de variant de ziekte voor
de Tweede Kamer dat 64.000 Neje. Zie ook krijg de krenk.
derlandse kalveren preventief gedood ('geruimd') moesten worden,
Krijg de warme ziekte
nadat in Engeland de madcou/s dis- Opgetekend in 1920. Ook hier is
ease was uitgebroken. Reden: de
niet duidelijk om welke ziekte het
hersenziekte bij koeien zou ook gegaat. De pest werd vroeger wel de
vaarlijk voor de mens kunnen zijn.
hete ziekte genoemd, vanwege de
Mondiaal was het resultaat van de
hoge koorts.
gekke-koeienziekte dat 10 mensen
en zeker 11 miljoen koeien stierven. Krijg het zuur
Zieke-koeiengekte is in deze verwensing waarschijnlijk een moedwillige en komisch bedoelde verbastering van gekke-koeienziekte.
Omdat men vond dat de verantwoordelijke bewindslieden overtrokken reageerden, sprak men ook
wel gekscherend van de gekke-mensenziekte en de gekke-politiciziekte
(waarop autofabrikant Suzuki
adverteerde: 'Gekke-dealerziekte
grijpt razendsnel om zich heen').
Een en ander maakt nog eens duidelijk dat verwensingen de actualiteit op de voet volgen. Vergelijk ook
krijg de varkenspest.
Krijg de ziekte
Deze algemene verwensing staat in
de Grote Van Dale (1992). Wélke
ziekte wordt bedoeld, is niet bekend en ook niet echt belangrijk.
Bedoeld wordt iets ernstigs, waarvan je veel ellende hebt. In de ne-

Door overmatige zuurvorming kan
in de maag en slokdarm een branderig gevoel ontstaan dat vaak gepaard gaat met zure oprispingen:
het zuur. In de volkstaal wordt het
zuur ook figuurlijk gebruikt in uitdrukkingen als het zuur hebben aan
iets 'ergens een hekel aan hebben'
en het zuur krijgen van iets 'ergens
ontstemd over zijn'. In 1905 schreef
A.M. Reens in Ghetto-ghijntjesr.
'Ik wed met je,' merkt Jonas de
zuurman op, 'as ik de politie nou
een komkommertje presenteer, dat
ze het niet eens aanneeme... Ze luste geen zuur.' 'Ze hebbe het zuur genog.' 'Ze kenne anders van mij met
alle plezier het "zuur krijge".'
In het Montforts klinkt de verwensing als krieg \tzoer, in het Amsterdams als kreg \'t suur.
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Krijg het apezuur
In 1943 schreef het WNT bij apezuur
dat dit woord 'alleen in de ruwe taal
(vooral van scholieren)' werd gebruikt in verbindingen als zich het
apezuur werken of lopen voor zeer
hard werken, lopen'. Het Woordenboek veronderstelde dat de uitdrukking zich een aap schrikken van
invloed was geweest.
Toch bestond de verwensing
krijg het apezuur toen al een tijdje.
Zij is in 1920 voor het eerst aangetroffen, in het tijdschrift Buiten.
Volgens Stoett is de betekenis een
appelflauwte krijgen', dat wil zeggen: eenflauwtekrijgen die zo weinig voorstelt dat je er weer bovenop komt door een zure appel te
eten. Dit zou kunnen betekenen
dat apezuurvtvband houdt met appelzuur. Fletcher (1996) vermoedt
dat apezuur een eufemisme is voor
apelazerus, maar het kan natuurlijk
net zo goed een versterking van
zuur zijn. Het element ape- doet
dan dienst als grappig bedoelde
versterking.
Krijg het koude kippenzuur
Incidentele variant van krijg de
koude kippenkoorts.
Krijg het klapzuur
Net als apezuur kennen we klapzuur uit informele uitdrukkingen
als zich het klapzuur schrikken/werken en dergelijke. Men zegt ook ik
mocht lijden dat hij het klapzuur
kreeg.

Krijg het
ouwewijvenreetzweetzuur
Ingestuurd door iemand die bij een
sanitairgroothandel in Rotterdam
werkte. Krijg het ouwewijvenreetzweetzuur- de ultieme uitbreiding
van krijg het zuur - werd gebruikt
door loodgieters die daar hun bestellingen kwamen doen.
Krijg een zweer (aan/op je
jongeheer)
Zoals algemeen bekend wordt jongeheer schertsend gebruikt als benaming voor het mannelijk lid. Er
bestaan verschillende rijmende verwensingen waarin iemand een
zweer aan dit vitale onderdeel
wordt toegewenst.
Krijg een zweer aan je jongeheer
Gehoord in Soest.
Krijg een zweer op de punt van
je jongeheer
In Rotterdam gehoord als antwoord-rijmpje. Een man wordt op
straat door een jongen nageroepen:
'Meneer, meneer!' Waarop hij: 'Ja,
krijg een zweer op de punt van je
jongeheer.'
Krijg een eeltzweer op je
jongeheer
Afkomstig uit Rilland in een variant van het bekende verwensingen-versje:
Stik, verrek, verrot, verteer
Donder op en bliksem neer

27

87 ZIEKTEVERWENSINGEN

En krijg een eeltzweer op je jongeheer.
Krijg het zwimzwam
In 1981 opgetekend in Amersfoort.

Qua vorm en inhoud doet de verwensing denken aan de fictieve
ziekte rimram.
@#$% A &*(!
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2. Doodverwensingen
May you be like a lamp:
hang all day and burn all night.
Benjamin Einhorn, Jewish curses for all occasions (1970), p. 74

Overal ter wereld speelt de dood in verwensingen een belangrijke rol.
Soms indirect, zoals in de Spaanse verwensing con los huesos de tus muertas voy hacer escalera para subiry follarme tu abuela, oftewel 'met de beenderen van je overleden vrienden bouw ik een ladder om naar binnen te
klimmen en je oma te verkrachten'. En soms recht voor z'n raap, zoals in
val dood, sterf de moord en zak in je graf
In Nederlandstalige verwensingen is de dood in veel categorieën aanwezig: bij de ziektes natuurlijk, maar ook bij de verdwijnverwensingen (ga
naast Hitier in zijn grafliggen, loop onder de tram) en de afweerverwensingen (je kunt voor mij aan het gas). Tot de zelfverwensingen behoort ik mag
sterven als het niet waar is, en ook bij de bedreigende en ironische verwensingen laat Magere Hein van zich horen. Denk maar aan ik zal hem
een klap geven dat ze hem met warm water van het asfalt moeten spoelen
krijg nou maar niets, zelfi geen lucht. Bovendien worden verwensingen als
sterf, stik en val dood veelvuldig gebruikt in verwensingen-gedichtjes.
Hier zijn de verwensingen bij elkaar gebracht waarmee men iemand
min of meer direct de dood in wenst te jagen. Je kunt duizend doden sterven, maar de voornaamste manieren in deze groep verwensingen zijn: algehele desintegratie (barst), verbranding (brand af), overmatig alcoholgebruik (drinkjezelfmaar te barsten), verhanging (hangje op) of een andere
vorm van zelfmoord (spring toch voor een trein), een verkeersongeluk (rij
jezelf maar te pletter), verstikking (stik), verrotting (verrot, verteer), ont
ploffing (ontplof), een onzinnige en funeste handeling (vreet kurk), moord
en doodslag (maak elkaar maar af) en verdrinking (verzuip). Soms wordt
de manier waarop niet gespecificeerd, zoals bij krijg de dood, val dood, donder in je grafen sterf.
Van een schertsende ondertoon, die vaak bij andere verwensingen voorkomt, is hier nauwelijks sprake. Het is de verwenser hier ernst. Dat blijkt
doorgaans ook uit de vorm: het kan niet kort genoeg, voor tierelantijnen
is geen ruimte. Toch is de betekenis van sommige verwensingen een beetje verbleekt: van 'sterf' tot 'ga nou toch gauw (ik geloof er niets van), kom
nou toch'.
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Overigens zijn er wel lange bedreigingen bekend. Zo zei de overgrootvader (1860-1937) van een informant met enige regelmaat ik zal je radbraken en likkepikken, en snijden met een houten mes en schudden tot je lever
door je keel schiet en je achter het bureau ligt te kabinetten. En uit de mond
van een Utrechtse koetsier is aan het begin van deze eeuw opgetekend
God zalje dwars door de hel heen lazeren., datje darmen verdruipeny kan je
een kaarsje draaien om je bij te lichten op je weg naar de hel en de eeuwige
verdoemenis. Dit werd supersnel gezegd, zodat het ongeveer klonk als Gotsajjedwarstoordehelheenlasere enzovoorts.
@#$% A &*(!
varianten van een verwensingenBarst
Met barst., door het WNT nog een gedichtje dat begint met de regel
'Stik, verrek, verrot, verteer', kenplatte verwensing genoemd, werd
nen we onder andere nog donder in
oorspronkelijk iemand een algehedrieën, splijt in drieën, val in drieën,
le desintegratie, en dus indirect de
val in moten, val in stukken en val
dood, toegewenst. Deze oorspronin brokken.
kelijk zeer krachtige verwensing
heeft inmiddels haar kracht verloren: de betekenis is nu meestal 'be- Brand af
Een van de manieren om iemand
kijk het maar'. Maar als het woord
zeer hard en fel wordt uitgesproken, dood te wensen, is hem of haar totale verbranding te gunnen. Dat
zoals aan het eind van een bekend
kan in de wensvorm gebeuren — dat
verwensingen-versje, heeft het bijze verbranden- maar ook door midna weer zijn oorspronkelijke betedel van het werkwoord afbranden.
kenis terug: Val dood'. Aangetroffen varianten zijn je kunt voor mijn Bij de marine wordt bijvoorbeeld
part barsten, laat hij barsten, dat zij gezegd je kunt afbranden. In de verbarsten (Vlaams) dat ge maar barst. dwijnverwensing ga (jij) je gat maar
Verder komt barsten voor in een branden is sprake van plaatselijke
brandschade. Een voormalige secrezelfverwensing als ik mag (of wit)
taresse van de schrijver Victor E. van
barsten (als het niet waar is). De
Afrikaanse tegenhanger is jy bars of Vriesland (1892-1974) schrijft:
jy sal bars. Een geijkt antwoord op
de verwensing barst is: 'Na u.'
Hij vloekte literair, met een totaal
uitgestreken gezicht en op plechtige toon. Ik herinner me (het speelt
Barst in bonkjes, in tweeën, in
in 19 51-19 52): Wel eeuwig brandend
zessen
spiernaakt in de hel heen en weer geAlle drie gehoord in Gouda. Uit
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dicatie voor de bekendheid ervan.
sodemieterd, met je voorgeslacht, nageslacht, tussengeslacht.
Hetzelfde wordt uitgedrukt door
donder in je graf Men zegt ook je
kunt voor mij dooddonderen, een vaBrand tot je enkels af
riant van je kunt voor mij doodvalIngezonden door iemand uit
len.
Reeuwijk. Bij de marine wordt wel
gezegd je brandt aftotje enkels voor
'je slaat een modderfiguur, je Donder in je graf
maakt een slechte beurt'.
Een weinig gebruikte variant van
donder dood. De plaatsbepaling
Breek ...
dient ter versterking.
In verwensingen met breek wordt
de wens uitgesproken dat iemand Drink jezelf maar te barsten
lichamelijk letsel oploopt, vooral
Ingestuurd vanuit het West-Bradoor een bepaald lichaamsdeel te
bantse Nispen, in de dialectische
breken. Behalve de hierna behanvorm drink oe eige mar te barste.
delde verwensing, kennen we uit
verwensingen-versjes ook nog Ge moest allang op het
breek je knieën, breek je poten kerkhof liggen
en breek al je ribben tegelijk (zie
Vlaamse verwensing.
'Rijmende verwensingen). Vgl.
ook bij de ziekteverwensingen Ge zoudt moeten kreveren lijk
krijg wat aan je pik, breek hem in een slak op een spit
zessen.
Vlaamse verwensing: 'je zou moeten creperen als een slak op een
Breek je nek
spit.'
Een oude en zeer algemene verwensing. De betekenis is 'sterf, val Haal een spade, ik zal u
dood'. In de Middeleeuwen zei delven
men al den hals moetti breken. Het In 1984 opgetekend in de Vlaamse
WNT noemde in 1897
verrek,
volkstaal.
breek je nek een 'bekende verwensching'. Kneppelhout gebruikte in Hang je op
1841 breek een haar. Het WNT beDe boodschap van deze verwenschouwt dit als een verzachting van
sing, die in Nederlandstalig België
breek je nek.
is opgetekend in de vorm hangt u
op, is duidelijk: men raadt iemand
Donder dood
aan door middel van verhanging
een eind aan zijn leven te maken.
Ook deze doodverwensing staat in
Een formule om aan te geven dat
de Grote Van Dale (1992) - een in-
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echt de waarheid wordt gesproken, De Keizersgracht in, de
is ik laat mij ophangen ah het niet Kerkstraat uit
waar is.
Een oorspronkelijk joodse verwenIn de Gezamenlijke Gedichten
sing die voor de Tweede Werelden Rijmen (1874) van J.J.A.
oorlog nog in Amsterdam kon
Goeverneur komt dit gedichtje
worden gehoord. Op de Keizersvoor:
gracht was een ziekenhuis gevestigd en in de Kerkstraat het lijkenhuis. De eigenlijke betekenis is dus
Hang dan, arme Jan de Rijmer, ...
zoiets als 'je moet eerst zeer ernstig
Den onteerden doedelzak
ziek worden, overlijden en het lijVrij aan gindschen wilgentak!
kenhuis uitgedragen worden'.
Hang u zeiven, fier verheven, ...
Naast het zwijgend speeltuig op.
Krijg de dood
Deze rijmende verwensing komt
Vermeld in het bekende spreekwoordenboek van F. Stoett (1923).
voor in een verwensingen-gedichtje:
Krijg de galg
Hang je zeven dagen lang
Aangedragen door een 12-jarige
Aan een touwtje in de gang.
jongen uit Gouda.
Hang je op in de rook
Ingestuurd door iemand uit de stad
Utrecht.
Pakt een strop en hangt u op
Rijmende Vlaamse verwensing,
aan het begin van deze eeuw door
Amaat Joos gehoord in OostVlaanderen. Volgens Joos werd dit
vooral gezegd 'als men iemand wil
doen vertrekken'. Mullebrouck
vermeldt deze verwensing nog in
1984.
Ik wou dat je aan een touwtje
hing
Alleen vermeld door Van Eijk
(i995).

Krijg de hang
Hoogstwaarschijnlijk wordt bedoeld 'krijg de strop' of 'krijg de
verhanging als doodstraf', zoals
ook Van Sterkenburg (1997) veronderstelt. Het gaat hier om een
weinig gebruikelijke verwensing.
Krijg een doodskist met
spiegels, dan kun je je eigen
geraamte in elkaar zien
sodemieteren
'Voor de oorlog,' schrijft een informant uit Zevenhuizen, 'liep er
een colonne mariniers door de straten in Rotterdam. Zij marcheerden
in rotten van 4; geweer aan de
schouder, loop naar boven gericht
en de kolf naar beneden. Aan de

IOO

doodverwensingen

stoeprand stond een melkboer
met, toen, 2 melkbussen op de kar.
Van iedere rij tikte iedere marinier
met de kolf een melkbus aan, wat
de melkboer mateloos irriteerde.
En wat voegt de melkboer de bevelvoerende meerdere toe: "Krijg
een doodkist met spiegels, dan kun
je je eige geraamte in elkaar zien sodemieteren." '
Krijg een koud hart
Begin jaren tachtig gehoord in de
Kinkerbuurt in Amsterdam.
Krijg een lawaaie in je huis
Jiddische verwensing, in 1906 opgetekend in een Bargoens woordenboekje. Lewaje is Jiddisch voor
'begrafenis'. De spelling lawaje (en
lawaaie) is ongetwijfeld ontstaan
onder invloed van lawaai 'herrie',
waarvan de herkomst overigens onbekend is.
Een boekje uit 1937 over de dieventaal noemt dit 'een lieflijke toewensing'.
Laat je kisten
In 1920 genoemd in het tijdschrift
Buiten. Mogelijk gevormd naar de
uitdrukking laatje niet kisten.
Laat jezelf maar doodbidden
in het weeshuis
WNT-redacteur Adriaan Beets tekende deze Utrechtse verwensing
in 1883 op, in de vorm: laat je eigein) maar doodbidden in het weeshuis. Als betekenis gaf hij 'je kan

doodvallen en ter verklaring voegde hij eraan toe: 'Bij Roomsch-Katholieken was het gebruik om bij
het sterven door onschuldige kinderen, weezen voor je zaligheid te
laten bidden.'
Laten ze tillem bij je zeggen
Tillem zeggen betekent in het Jiddisch 'psalm zeggen, een doodspsalm zeggen bij een stervende'. De
betekenis van deze verwensing is
dus 'val dood'. Tillem is een verbastering van Tehilliem, '(het bijbelboek) Psalmen'. Deze verwensing komt onder andere voor in het
werk van Querido.
De maaien mogen hem
opvreten
Opgenomen in de Grote Van DaIe (1992). Met de maaie(n) met hem
wordt hetzelfde bedoeld.
Maak elkaar maar af
Vermeld door Van Eijk (1995) in de
vorm maak mekaar maar af.
Neem lijn 6 naar Crooswijk
Voor de Tweede Wereldoorlog gehoord in Rotterdam. In de Rotterdamse wijk Crooswijk is een grote
begraafplaats gevestigd.
Ontplof
De verwensing ontplof ook in de
wensvorm dat hij (ie) ontploft,
wordt vooral in het zuiden van het
taalgebied gebruikt.
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Ontploft! de duivels van de hel
zullen 't vet van uw darmen
schrepen
Vlaamse uitbreiding; schrepen betekent schrapen'.

anderen of zelfs door rood rijden.
Wat het dan altijd "erg goed doet"
is het toeroepen van "Klootzak/
vuile trut", of zoiets, gevolgd door:
"Rijd je eigen kinderen kapot.'"

Ontplof in een meelzak, dan
Een scheur over mijn vijanden
komt ge bestoven in de hel
Verouderde Jiddische verwensing,
Variant van verroest in een meelzak, door Beem (1959) opgegeven in de
dan komt ge bestoven in de hel. Ver- vorm e kriee iber maan ssonnem. Bij
gelijk ook het in Nederlands-Limhet overlijden van naaste bloedverburg bekende stik in een meelzak, wanten brengen joden een scheur
dan kom je gepoeierd de hel in.
aan in kledingstukken. 'De verwensing houdt dus in,' aldus Beem,
'dat men hoopt, dat zijn vijand
Pruim de moord
sterft en men dus een kriee over
Te vinden in het spreekwoordenhem zal kunnen snijden.'
boek van Stoett (1923). De betekenis is 'je kunt doodvallen'. Deze
weinig gebruikelijke variant van Spring toch voor een trein
stik de moord komt ook voor als je In 1995 gehoord in Leiden. De
mag me de moord pruimen.
spreekster was een 20-jarige Leidse
studente. Vergelijk een verwensing
als loop onder de tram. Het gebruik
Rij(d) ...
van toch wijst op een betekenis 'ga
Nergens wordt door volwassenen
nou toch gauw (ik geloof er niets
zoveel gescholden, gevloekt en vervan)'.
wenst als in het verkeer. Men gebruikt daarbij kennelijk de 'gewone' verwensingen, want er zijn er Steek de bobber(d)
opvallend weinig in het verkeer zelf
In het Bargoens betekent bobber'ligesitueerd. Twee voorbeelden:
chaam', tenminste in een uitdrukking als op z'n bobber krijgen. De
Rij jezelf maar te pletter
Rotterdamse verwensing steek de
bobber(d) is vermoedelijk met gebruikmaking van dit woord geRijd je eigen kinderen maar te
vormd naar steek de moord. Men
pletter
zegt ook de bodder(d) steken voor
'Als fietser,' schrijft een informant
'sterven'.
uit Den Haag, 'heb ik bij herhaling
last van auto's die geen voorrang
geven bij voorrangskruisingen, Steek de emmer
Waarschijnlijk een eufemistische
zonder te kijken van richting ver-
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variant van steek de moord. Willem niet meer hoe de vork in de steel
zat en hield men iemand voor het
van Iependaal gebruikte deze veronderwerp en moord voor het lijwensing onder andere in Adam in
ongenade (1938): 'Steek de emmer dend voorwerp van de uitdrukking, alsof het ging over iemand die
met je ideaal.'
een moord had gepleegd. Hierdoor
werd de weg vrijgemaakt voor alSteek de moord
De verwensing steek de moordis een lerlei andere uitdrukkingen, zoals
stik de moord, waarin het ook al niet
van de alleroudste in dit boek. De
meer begrepen woord steken werd
betekenis is 'val dood voor mijn
vervangen door het overduidelijke
part'.
stikken.
De verwensing dateert al van het
begin van de zestiende eeuw en is
minder eenvoudig te duiden dan
menigeen zal denken. Om te beginnen: wat betekent moord?. Moord
is hier niet een bewuste, veelal heimelijke of verraderlijke daad waarmee men iemand met voorbedachten rade om het leven brengt. Net
als in het Middel-Nederlands is
moord hier een benaming voor
dood, vaak voorgesteld als een persoon.
Maar wat betekent steken dan?
Wel, in de oorspronkelijke verwensing betekent het niet meer
dan 'treffen', zonder de bijgedachte aan een bepaald steekwapen. Bovendien was moord oorspronkelijk
het onderwerp van steken. De eigenlijke betekenis van hij is de
moordgestoken was dus 'hij is doodgegaan' en van steek de moord 'de
dood moge je treffen'.
Maar al spoedig begon de verwarring. De uitdrukking iemand
steekt de moordvttïd in de volkstaal
iemand wordt de moord gestoken.
Vervolgens begreep men helemaal

Tegenwoordig worden zowel
steek de moord As stik de moord nog
volop gebruikt. De laatste vorm
lijkt wel enigszins de overhand te
hebben. In de tekenfilmserie 'De
Smurfen werd onlangs gehoord:
smurfde moord.
Steek de gloeiende moord
Uitbreiding die ook bij stik de
moord voorkomt.
Steek de marinemoord
In 1904 opgetekend in de Bommelerwaard.
Steek de rotmoord
Steek de (rot)moord in
Amersfoort
Verwensing die vooral in het leven
geroepen lijkt te zijn om te rijmen,
maar die verder geen bijzondere
betekenis of historische achtergrond heeft. Men zegt ook stik de
(rot)moord in Amersfoort en stik de
moord in Amersfoort bij de Koppelpoort. Laatstgenoemde verwensing
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werd in de jaren vijftig in Amersfoort zelf gehoord.
Sterf
Deze algemene verwensing kan 'vál
dood' en 'bekijk het maar' betekenen. Staring schreef al in 1832:
'Echtbreker, sterf!' Een Vlaamse
verwensing is voor mij moogtge sterven en bederven, een combinatie die
doet denken aan het in Nederland
gebruikte stik, sterf, bederf Sterf
werd vanuit alle hoeken van Nederland toegezonden: van Maastricht tot Amsterdam.
Sterf de moord
Een uit Driebergen afkomstige,
weinig gebruikelijke variant van
steek en stik de moord.
Sterf in de meelzak en ga
gepoeierd de hel in
Genoemd door Van Sterkenburg
(1997). In de Vlaamse volkstaal
wordt ook gezegd: ontplof in een
meelzak of verroest in een meelzak,
dan komt ge bestoven in de hel.
Sterf jong, dan ben je een mooi
lijk
Alleen gevonden bij Van Eijk
(1995). Iemand uit De Lier hoorde
echter wel op de markt, toen er volgens een marktkoopman te laag
werd geboden: je zal een mooi lijk
wezen!
Sterf staande
Een door de alliteratie versterkte

verwensing, die zo'n 20 a 25 jaar geleden in Amsterdam werd gehoord.
Sterf staande met je bek open,
dan ben je een mooie
brievenbus
De oude, rode brievenbussen stonden rechtop en hadden één gleuf
aan de bovenkant. Deze verwensing moet dus al oud zijn, wat
wordt bevestigd door onze informanten. De vorm van de verwensing loopt nogal uiteen. Iemand uit
Lelystad schreef sterfstaande metje
bek open, dan ben je een pracht van
een brievenbus, en iemand uit het
Zeeuwse Rilland sterf met je bek
open, dan ben je een goeie brievenbus. Een andere informant hoorde,
toen hij in 1944 in de rij stond voor
de volksgaarkeuken: sterf staande
met je bek open, hebben ze nog een
mooie brievenbus an je ook!
Sterf staande met je hoed op
Een bekende verwensing die al in
de jaren dertig in het Noord-Brabantse Oss werd gehoord, maar die
ook elders voorkomt. Een variant
is sterf staande met je pet op. Volgens Mullebrouck (1984) is de
Vlaamse vorm sterfstaande met uw
bolhoed aan.
Sterf staande met je hoed op
en je jas aan, dan ziet de
duivel je voor een deurwaarder
aan
Rijmende uitbreiding, gehoord in
Amsterdam.
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Sterf af
Incidenteel gehoorde variant van
sterf waarbij het stervensproces
wat meer gerekt wordt.

Stik in je pik
Gehoord uit de mond van een 9jarige jongen uit Voorburg.

Stik in je vuil
In 1896 door Herman Heijermans
Stik
gebruikt in Kamertjeszonde. Er is
Een van de kortste verwensingen,
ook opgetekend in de wat langere
sprake van iemand die een scheldvormen je kunt (voor mijn part)
sonnet a la Willem Kloos heeft gestikken, stik er maar in, stik toch
maakt:
gauw, stik alsje wilt, stikjij. Een geijkt antwoord op deze verwensing
'n Sonnet waarin hij alle acteurs huiis het al bijna even korte: 'Na jou.'
chelaars, judassen noemde 'schoeljes
De verwensing krijg extra kracht in
half en leugnaars heel, wien strijd en
'stik, sterf, bederf', een rijmpje dat
liefde vreemd zijn', eindigend met
een Hagenaar uit zijn lagere
de liefelijke verwensching: 'Stik in je
schooltijd (circa 1955) kent en dat
vuil, o, kunstnaars van de meststerk doet denken aan het traditiohoop!'
nele begin van een verwensingenversje: 'stik, verrek, verrot, verteer.'
Van Sterkenburg (1997) geeft deze
Hetzelfde geldt voor stik, verrek,
verwensing abusievelijk als stik in
breek je nek, dat volgens het WNT je vel.
in 1897 nog een bekende verwensing was.
Stik de galanteriemoord, dan
kun je met je kousen venten
Stik de moord
Verwensing uit de stad Utrecht: stik
Voortgekomen uit de oudere, oorde galanteriemoord, dan kejje met je
spronkelijke vorm steek de moord. kouse ventel Galanterie betekent onder meer 'hoffelijkheid' en 'liefdesavontuurtje'. Gedoeld wordt op
Stik de gloeiende moord
een 'nuffig' persoon.
Stik in een meelzak, dan kom je
gepoeierd de hel in
Stik de rotmoord
Er zijn vele manieren om gepoeierd
in de hel te komen: men dient te Struikel in je graf
sterven, te ontploffen of te verroesOnlangs nog gehoord in Amsterten, maar stikken mag ook. Deze
dam. Querido gebruikte deze vervariant is gebruikelijk in het Limwensing in 1932 in Menschenhartem
burgse Montfort: stik in ne maelzak, dan kumpse gepoejerd inne hel. Hij kon voor hem in zijn graf strui-
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Ik draai je je nek om!
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kelen! Die man kreeg alle soores
[leed] en wij tik [ziektes], alle vluchtende kwalen, van het kwaadspreken.
Val...
Val dood
Zeer algemene verwensing, vaak
voorafgegaan door ach. Bij algemene verwensingen zijn altijd veel
andere vormen denkbaar; in elk geval komen voor ik val dood als het
niet waar is, ze moesten doodvallen,
laat ze doodvallen, ik mag doodvallen (als...) en je kunt doodvallen.
Over je kunt doodvallen bestaat
een anekdote die in diverse varianten is overgeleverd. Een daarvan is
op 16 januari 1950 door Yge Foppema opgetekend in Vrij Nederland in een bespreking van de zevende druk van de Grote Van Dale,
die kort daarvoor was verschenen:
Er is een verhaal van een student die
bij een kleine botsing met het overheidsgezag een politie-agent had
toegevoegd: 'Nakende klabak, je
kan doodvallen!' Deswege voor de
kadi [rechter] gesleept, verdedigde
hij zich aldus: 'Mijnheer de President, de woorden die ik tot getuige
heb gesproken, houden niets beledigends in. De agent kwam op mij
af, hij naderde mij, en volgens Van
Dale's woordenboek is het werkwoord naken niets anders dan een
synoniem van naderen. Het woord
klabak is een verbastering van een

Hebreeuws woord dat wachter betekent. Ik heb dus niets anders willen zeggen, dan: Gij, wachter des
volks, die u zo toornig tegen mij verheft, gedenk dat ook gij sterfelijk zijt
en op dit ogenblik tot verantwoording geroepen zoudt kunnen worden. Immers, wij zijn allen sterfelijk;
ook ik kan doodvallen: u kunt ook
doodvallen, meneer de President...'
Een variant van deze anekdote is te
vinden bij de ziekteverwensing
krijg de pest.
Val dood op je verjaardag
'Een stevige vloek van mijn vader
was god gloeiende godverdomme,'
aldus een informant uit Emmen,
'en een verwensing val dood op je
verjaardagrf Maar toen dat tweemaal gebeurde, durfde hij die wens
niet meer te uiten.' Vergelijkbaar is
de verwensing ik hoop dat je zult
sterven op je verjaardag. De Rijswijkse informant die deze variant
instuurde, voegde eraan toe: 'Niet
gemeend.'
Val drie hoog het raam uit
Gehoord in Gouda.
Val in tweeën/drieën
Val in tweeën werd in 1920 opgetekend in het tijdschrift Buiten; val
in drieën komt voor in een verwensingen-gedichtje.
Val kapot
Deze korte verwensing is te verge-
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lijken met val in bonken/brokken/
moten/stukken en dergelijke, die
voorkomen in varianten van een
verwensingen-versje.

In de Kempen wordt verrotten ook
in de betekenis 'verwensen' gebruikt. Volgens een dialectwoordenboek uit 1958 betekent da zode
toch moete verotte! 'dat zou je toch
verwensen!'
Val onder de tram/lijn 7
Een informant uit Gouda kent verAis verwensing is verrot te verschillende varianten, zoals val ongelijken met bijvoorbeeld verteer,
der lijn 7, val onder de tram naar
dat veel minder frequent wordt geNergenshuizen, val onder de Haagse bruikt.
tram en val onder de Rotterdamse
tram. Overigens rijdt er in Gouda Verzuip
geen tram.
Met andere woorden: kom door
verdrinking om het leven. Verwensingen met verzuipen zijn van
Val van het dak
alle tijden.
In een klucht uit het begin van
Verrot
In de informele taal wordt verrotten de zeventiende eeuw staat bijvoorregelmatig gebruikt: dat kan me niet beeld, vertaald naar het huidige
verrotten 'dat kan me niet schelen', Nederlands: 'Ik wou dat die hoeik verrot het 'ik vertik het, ik weiger ren in koeienstront verzonken wadat te doen'. Verrotïs verder bij Am- ren en in merriepis verzopen.' En
sterdamse scholieren een uitroep
Multatuli schreef in 1871: 'Je gilt
voor 'leuk', maar ook voor 'verve"mooi" dus: verzuip, jy en je kind!'
lend', aldus De Coster (1998). We
Een hedendaagse verwensing die
komen het verder tegen in verrot
door Van Sterkenburg (1997)
weinig 'heel weinig' en iemand ver- wordt genoemd is om mij mag je
rot slaan 'iemand afranselen'. Curi- verzuipen in het Apeldoorns kanaal.
eus is een krachtterm die een
De kortste verwensingsvorm is
woordspel met de plaatsnaam Rotsimpelweg verzuip en de langste ik
terdam bevat. Een informant
wou dat ik je in een bloempot had,
schreef:
dan gaf ik je zoveel water dat je verzoop (met als Vlaamse tegenhanger
Wat ik me van vijftig jaar geleden
ik wou dat ik u in een bloempot had,
nog heel goed herinner, was de
dan zou ik u elke dag vergeten wakrachtterm, met stemverheffing
ter te geveri).
uitgesproken, van onze HBS-leraar
Nederlands: Ik verrotterdam het!,Vreet kurk en laat je lijk
waarbij hij met zijn grote vlakke drijven
hand keihard op de lessenaar sloeg.
'Het zal in de jaren zestig zijn ge-
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weest,' aldus een informant uit Zak in elkaar
Vlaardingen, 'dat mijn man toeGenoemd door Van Sterkenburg
zicht hield op de bouw van een
(1997). Men zegt ook zak in elkaar
nieuwe tanker bij de Amsterdamse
wezenloos.
Droogdok Maatschapppij. Toen
hij aanmerkingen maakte op het Zak in je graf
werk van een dokwerker, kreeg hij
Variant van donder inje grafen struite horen, in onvervalst Amsterkel in je graf.
dams: Fent, freit kurk en laot je lijk
droavef
Ze moesten u aan de hoogste
boom in 't bos hangen
Vreet kurk en sterf, dan kan ik
Vlaamse verwensing.
je lijk voorbij zien drijven
Eind jaren zeventig gehoord in Ze moesten zijn kop afhakken
tot aan zijn hielen
Amsterdam.
Een informant uit Nieuwe Niedorp hoorde dit eens zeggen over
Waai dood
een klier van een vent.
In 1920 opgetekend in het tijdschrift Buiten, samen met het synonieme waai om.
@#$% A &*(!
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3. Verwensingen met ander onheil
May you lose your faith
And marry a pious woman.
Benjamin Einhorn, Jewish curses for all occasions (1970), p. 16
Behalve ziekte en dood kan men iemand ook ander onheil toewensen.
Deze rubriek geeft daarvan enkele voorbeelden. Samen met ziekte en dood
vormen ze eigenlijk één grote groep met als algemene noemer enige vorm
van rampspoed'. Dat blijkt ook uit de meest voorkomende vorm: net als
bij de ziekte- en doodverwensingen beginnen ze meestal met krijg.... Sommige rampspoedverwensingen zien eruit als een soort uitroep, bijvoorbeeld de verwensing een roggenstaart in je gat. Hierbij is krijg weggelaten.
@#$% A &*(!
Breek je middenvoetsbeentje
Ik wens u een egel onder uw
Alleen aangetroffen bij Van Ster- muts
kenburg (1997). Zie voor andere
Bredero schreef in de zeventiende
verwensingen met breek de dood- eeuw ik gun hem de egel in zijn klapen afweerverwensingen.
muts. Volgens het WNT werd deze
verwensing slechts één keer aangeHij zal verzieken
troffen. Van Sterkenburg (1997)
Voor de Tweede Wereldoorlog gespreekt daarom van een zeldzame
hoord in joods Amsterdam. Verzie- verwensing. Maar in de Vlaamse
ken betekent hier niet 'bederven, in volkstaal blijkt zij nog voort te leven. Althans, Mullebrouck tekende war sturen' of 'door ziekte gede nog in 1984 ik wens u een egel
heel verzwakken en uitgeput raonder uw muts op - overduidelijk
ken', maar 'het door ziekte kwijteen nazaat.
raken van geld, vooral door de kosten van medicijnen, medische hulp
en dergelijke'. Deze verwensing be- Ik wou dat hij op een hete
tekent dus 'moge hij al zijn geld hekel zat
kwijtraken door ziek te worden'.
Een hekel is een bij het bewerken
Het WNT vond deze betekenis van
van vlas en hennep gebruikt inverzieken alleen in de woordenboe- strument met een rijtje metalen
ken, voor het laatst in de vijfde uitpunten. Op een hekel zitten is dus
gave van de Grote Van Dale (1914).
al geen pretje, laat staan op een he-
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te hekel. De uitdrukking op een hekel zitten/liggen en dergelijke voor
'in hoogst onaangename omstandigheden verkeren' is van oudsher
in het Nederlands bekend, en ook
in Nederlandstalig België komt met
zijn gat op een hekel zitten 'ongedurig zijn' later nog voor. Het Engels heeft in dezelfde betekenis to
be on the hecklepins. In verschillende oude verwensingen speelt de hekel een rol, net als in het Duitse eine Hechell soll sein sein Sitzstuhl
'moge een hekel zijn zitplaats zijn'.
Men zei ook ik wou dat hij met zijn
aars op een hekel voer, wat vrij vertaald betekent: 'ik wou dat hij met
zijn gat op een hekel zou moeten
rijden.'
Krijg de dalles
In joodse kringen een nog regelmatig gehoorde verwensing. Dalles
is Jiddisch voor 'armoede'. Men
zegt ook in de dalles zitten. A.M.
Reens gebruikte de verwensing in
1905 in Ghetto-ghijntjesr.
Krijg de dalles. Zoo zal je kouwe
koorts krijge as je de waarheid niet
spreekt, schreeuwt mevrouw Slomper hem toe.

onheil

moderne variant is krijg de Dallas
— naar de gelijknamige Amerikaanse soapserie, die destijds zeer
populair was en van ellende aan elkaar hing. Een 'praatjesmaker'
wordt soms spottend een baron van
dalleshausen genoemd.
Krijg de duivel voor uw
nieuwjaar
Deze Vlaamse verwensing, die in
hedendaags Nederlands luidt 'krijg
de duivel als nieuwjaarsgeschenk',
was aan het begin van deze eeuw
nog in de Vlaamse volkstaal bekend. Het is een variant van een al
veel oudere uitdrukking met het
woord galg. In de zeventiende eeuw
schreef Hooft: Jje krijcht goe koop
de galgh totje nuwe jaer.
Krijg de herrie
De voornaamste betekenissen van
herrie zijn 'opschudding, verwarring'; 'twist, ruzie'; 'opdonder, oplawaai'. Waarschijnlijk wordt hier
bedoeld: krijg een hoop ruzie. Herrie zou echter ook de fantasienaam
voor een niet-bestaande ziekte
kunnen zijn.

Krijg de neten
In 1935 door de Rotterdamse schrijEen schertsende vervorming van
ver Willem van Iependaal gebruikt
dalles vinden we in de Bargoense in Polletje Piekhaar. 'Krijgt de nete
uitdrukking de dahlia, vaak met de met je spatsies.' Het gaat hier om
toevoeging in volle bloei, wat zoveel een vrij bekende verwensing, die
wil zeggen als 'armoe troef'. Endt
ook is opgenomen in de Grote Van
(1974) tekende deze variant in de
Dale (1992). Met « ¿ ^ worden hier
jaren vijftig in Amsterdam op. Een
natuurlijk 'luizen' bedoeld. Men
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zegt ook zich de neten schrikken/wer- in Den Haag: wijf, krijg een uitruiming. Bedoeld is waarschijnlijk
ken 'hevig schrikken, zeer hard werken', als de nete(n) 'erg, zeer' en ka- een verplichte ontruiming— van het
huis bijvoorbeeld. Maar met uitle neet 'armoedzaaier'. In de
ruiming zou ook 'verwijdering van
dieventaal werd rare neet gebruikt
de baarmoeder' bedoeld kunnen
voor 'rare vent of meid'. In de recente toepassing netegoed, netespan- zijn.
nend voor 'zeer goed, zeer spannend', vervangt nete- het oudere Krijg vijf lekke banden
rete-.
'Jaren geleden,' schrijft iemand uit
Dordrecht, 'was er nog controle
aan de grens tussen Nederland en
Krijg de pieten
Duitsland. We stonden met onze
Omstreeks 1930 gehoord in Scheauto in één lange rij voor de grensveningen. H. van Aalst gebruikte
overgang te wachten. Plotseling
deze verwensing in 1946 in Onder
martieners en bietsers-. 'En nu ik uit reed een auto de hele rij voorbij.
De bestuurder wilde zich vlak voor
de voeten kan, kun je, wat mij beons tussen de wachtenden dringen.
treft, de pieten krijgen.' Krijg de
pieten betekent hetzelfde als krijg de Ik gaf geen ruimte en wees met
mijn duim nadrukkelijk een paar
neten: men wenst iemand luizen
keer naar achteren: "Achter aantoe. Ook de informele uitdrukking
als de pieten 'erg, zeer, in hoge ma- sluiten." In de andere auto werd
te' is synoniem met als de nete(n). het achterste portierraampje opengedraaid, een vrouwenhoofd perste
zich naar buiten en riep: "Krijg vijf
[Krijg] een roggenstaart in je
lekke banden!" Mijn reactie, zachtaars/gat
jes tegen mijn vrouw: "Ook de reEen rog heeft een puntige staart,
serveband nog!"'
vandaar deze verwensing, die in het
begin van de zeventiende eeuw al
werd gebruikt door Bredero: 'Een Trap op een hark
Roggestiaart in ou jaers, goot heen,
Ingestuurd door iemand die in
ghy ouwe rabout.' Men zei ook hij
1961-1962 als dienstplichtig soldaat
verdient met roggestaarten te worden in het toenmalige Nederlands
gegeeseld. Het gaat hier om een zo- Nieuw-Guinea was gelegerd.
genaamde elliptische verwensing:
Hij tekende de volgende verkrijg is weggelaten. Inmiddels verwensing op uit de mond van een
ouderd.
kameraad:
Krijg een uitruiming
Ooit door een informant gehoord

Als hij zich ergerde aan het gedrag
of de opmerkingen van iemand,
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dan placht hij te zeggen: 'Ach man,
trap op een hark', of - als de geconstateerde wanprestatie in woord
of daad een nog grotere verachting

onheil

wekte - 'Ach man, trap op een hark
met een gat in je schoen.'
@#$%A&*(!
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4- Verdwijnverwensingen
Verdwij nverwensingen: ga...
Een grote groep verwensingen bestaat uit bevelen met als betekenis 'donder op, verdwijn uit mijn ogen, scheer je weg'. Veel hebben deze oorspronkelijke betekenis behouden, maar er zijn er ook nogal wat met een
andere betekenis, namelijk 'je kunt me wat, ik geloof er niets van, ga nou
toch weg, kom nou toch'. Karakteristiek voor dit soort verwensingen is dat
ze met de gebiedende wijs van het werkwoord beginnen, bijvoorbeeld ga
fietsen jatten. Bovendien is er altijd sprake van een zogeheten bewegingswerkwoord. Verreweg de grootste groep begint met ga of loop.
Ga je moeder pesten
In de groep
verwensingen bestaan verschillende categorieën. Het gaat
om:
- verwensingen waarmee men alleen maar iemand aanspoort zich uit de
voeten te maken (type ga toch weg)
- verwensingen die met dood en verderf te maken hebben (type ga heen
in Nobis' rookgat, ga naast Hitier in zijn graf liggen)
- verwensingen die iets met dieren te maken hebben, waarmee een bepaalde handeling verricht wordt (ga de aap vlooien, ga je hond likken) of
die bij de aangesproken persoon horen {ga weg met uw luizen, ga met uw
vis naar een andere marki)
- verwensingen die iets met poep of pies, of, algemener, het achterwerk
te maken hebben {ga poepen, ga kakken, ga pissen, ga je billen wassen)
- verwensingen die seksuele handelingen aanduiden (ga nou eens even gauw
kontje boren, ga je vader rukken, ga je moeder naaien)
- verwensingen die aangeven dat men iemand moet gaan pesten {ga je
moeder pesten,, ga je vader pesten met een lege kruik jenever)
- verwensingen die betrekking hebben op het werkwoord spelen {ga buiten spelen en ga met de poppen spelen)
- verwensingen die aansporen tot een andere handeling (ga de deur aan
de buitenkant dichtdoen, ga fietsen) of waarmee men iemand aanraadt
naar een bepaald persoon (ga naar je ouwe moer, ga naar je peet) of naar
een bepaalde plaats (ga naar de wip, ga naar Meppel en laat je kereri) te
gaan.
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In veel ^-verwensingen wordt een onzinnige handeling voorgesteld (ga
op het dak zitten met een bos uien, ga patatten planten, ga strepen van een
zebra verwijderen). Dit laatste type heeft duidelijk een schertsend karakter.
@#$% A &*(!
Ga elders zingen
Ga buiten spelen
Gehoord in Vlaanderen. Met zinVolgens een Amsterdamse inforgen wordt kennelijk 'praten, kletmant wordt deze verwensing - net
als rot op, lazer op, sodeflikker op - sen' bedoeld.
vaak gevolgd door: en neem je
vrienden meel
Ga even een haring halen
Alleen gevonden bij Van Eijk
Ga (maar) de aap vlooien
(i995).
Toegezonden door informanten
uit Noord-Brabant en Den Haag. Ga (nou gauw) fietsen
Als antwoord op de vraag wat doe Deze bekende verwensing betekent
je? en wat gebeurt erkent het WNT: 'daar geloof ik niets van, ga weg'.
apen vlooien (opgetekend in 1839),
er wordt een aap gevlooid en jij mag Ga fietsen bellen
de staart vasthouden (1899) en de Gehoord in het Limburgse Schinaap vlooien en jij mag de zak vast- nen. Bedoeld zal zijn: ga rinkelen
houden (1967). Bij deze geijkte ant- met een fietsbel.
woorden gaat het overigens niet
om verwensingen maar om dood- Ga fietsen jatten
doeners.
Versterkte vorm van het vaker gebruikte gafietsenstelen. Jatten 'pikGa de deur aan de buitenkant
ken, gappen', gaat terug op het Hedichtdoen
breeuwse jat 'hand'.
Zowel in Nederland als in Nederlandstalig België bekend. Een ver- Ga fietsen stelen
gelijkbare Vlaamse variant is ge
Deze algemeen bekende verwenkunt de deur langs buiten bekijken. sing kent als uitgebreide varianten
onder meer:
Ga de keuns wachten
Vrij vertaald luidt deze Vlaamse
Ga fietsen stelen op de Dam/
verwensing 'ga op de konijnen pashet Damrak
sen'.
Amsterdamse varianten uit de jaren veertig, en
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Ga jij maar fietsen stelen achter
het stadhuis
Gehoord in Rotterdam.

kende hel bedoeld. Deze verwensing betekent dus hetzelfde als loop
naar de hel.

Ga gepoeierd de hel in
Zie verder bij sterf in een (of dé)
meelzak en ga gepoeierd de hel in in
de rubriek 'dood'.

Ga hoepelen
In 1873 opgenomen in het WestVlaamse woordenboek van De Bo.
Zijn toelichting luidt: 'Ga heen,
verdwijn van hier, loop spelen. Ga
hoepelen, vriendje, ik heb uwen
raad niet vandoen.' Men zei ook
loop hoepelen. Vergelijk ga Nijntje
kijken.

Ga heen
Je moet een beetje in de war zijn
om je met deze verwensing tot een
ding te richten in plaats van tot een
persoon, maar toch geeft Herman
Pieter de Boer daar in 1972 een Ga in Den Haag goochelen
voorbeeld van in Zalig zijn de sche- Omstreeks 1925 gehoord in Schelen:
veningen, in de vorm joh, duivelskunstemaker, gaat in de Haag goochelen.
Mijn vader kwam een keer zo beneveld thuis, dat hij in de slaapkamer de sprei van het bed rukte en Ga je billen wassen
hem dramatisch wegwierp, terwijl
Ingestuurd door scholieren uit
hij riep: 'Sprei, ga heen, ik veracht
Noord-Brabant.
u!'
Ga je gat maar branden
De verwensing ga(at) heen is al eeu- Alleen gevonden bij Van Eijk
wen oud, zoals ook blijkt uit de
(i995).
volgende, uitgebreide variant.
Ga je goddelijke driegang,
driehoek, gooi
Ga(at) heen in Nobis' rookgat
Ga je goddelijke driegang is een 'reIn 1642 door J. van der Veen gebruikt in Zinne-beelden, oft Adams ligieuze' verwensing die is gehoord
in Rotterdam. De verwensing is
Appel. De auteur roept zijn critivergelijkbaar met het door de Grocasters bij voorbaat toe hun gevit
te Van Dale (1992) vermelde ga je
te staken en hem met rust te laten:
goddelijke gooi en vooral met ga je
goddelijke driehoek. De betekenis
Gaat heen in Nobis rook gat, Laat
van deze drie verwensingen is 'je
van der Veen met vre'en [vrede].
doet maar, je gaat je gang maar
Met Nobis rookgat wordt de ro- (want het kan mij niets schelen)'.
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Uiteraard wordt in twee gevallen
gezinspeeld op het leerstuk van de
Heilige Drievuldigheid: in het éne,
ondeelbare wezen van God zijn
drie goddelijke personen vertegenwoordigd, namelijk de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.
Ga je hond likken
Gehoord in Noord-Brabant.
Ga je moeder naaien
Vermeld door Van Sterkenburg
(1997). Het Spaans kent als vergelijkbare verwensingen anda a molestar a tu abuela 'ga je grootmoeder maar pesten' en anda ajoder a
tu abuela 'ga je grootmoeder maar
neuken'. In het Russisch is job tvojoe matj 'neuk je moeder' de meest
gebruikte verwensing. Gesignaleerd in de Nederlandse jeugdtaak
neuk je moeder.
Ga je moeder (maar) pesten
Algemeen bekende verwensing. In
Spanje zeggen ze 'ga je grootmoeder maar pesten'.

Ga kakken
In de Vlaamse volkstaal gebruikte
tegenhanger van ga poepen. Overigens zijn loop(t) kakken en loop(t)
schijten in Nederlandstalig België
veel gebruikelijker.
Ga kamt de geiten
Deze Vlaamse verwensing is te vergelijken met ga de keuns (= konijnen) wachten.
Ga (maar) kluiven duiken in
de Waalhaven
Rotterdamse verwensing.
De
Waalhaven werd in 1906 aangelegd.
Ga (nou eens even gauw)
kontje boren
Opgemerkt in Noord-Brabant, als
ga nou J» effe gauw kontje boren.
Ga kutten, kankerpizza
Ingezonden door iemand uit
Hoorn. Opmerkelijk is het gebruik
van kutten als bewegingswerkwoord. Waarschijnlijk zijn andere
verwensingen of scheldwoorden
met kut van invloed geweest.

Ga je moeder pesten met een
kruik jenever
Typisch Rotterdamse verwensing. Ga met de poppen spelen
Men zegt daar ook ga je vader pes- Opgetekend in Nederlandstalig
ten met een lege kruik jenever.
België. Vergelijk ga Nijntje kijken.
Ga je oma vervelen

Ga met je water naar de
dokter
Ga je vader rukken
Nette variant van loop met je pis
Met rukken wordt hier natuurlijk
naar de dokter. Zie ook loop met je
bedoeld 'afrukken, aftrekken'.
pis naar Bijsterveld.
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Ga met uw vis naar een
andere markt
Deze Vlaamse verwensing zal uit
de taal van de marktkooplieden komen.
Ga montignaccen
Gehoord in het Limburgse Schinnen en in Boskoop. Uiteraard
wordt gezinspeeld op het populaire vermageringsdieet van de Fransman Michel Montignac. Zijn boek
Ik ben slank, want ik eet was in 1997
het best verkochte boek in Nederland. Eind 1998 waren er meer dan
twee miljoen Montignac-boeken
in Nederland verkocht.

ga..,

Het Haagse Bos staat al eeuwen bekend als ontmoetingsplaats voor
homoseksuele mannen. Omstreeks
1930 zei men in Scheveningen ga
naar het Haagse Bos, met je matje.
Men zegt ook loop het Haagse Bos
in en kom er nooit meer uit. Die
laatste uitdrukking bevat geen toespeling op homoseksualiteit, maar
betekent simpelweg 'verdwijn'.

Ga naar je moeder en pis de
kachel uit
'Bij ons in de straat werkte een banketbakker,' schrijft een voormalige
Amsterdammer, 'wiens bakkerij in
het souterrain was gevestigd. In
verband met de hitte van de oven
was de toegangsdeur afgesloten
Ga muizen vangen
door een hor. De verrichtingen
In 1890 gesignaleerd in het gebied
rond Luik, in de vorm ga wat muis achter de hor waren voor ons
schoolgaande kinderen zeer aanvangen.
trekkelijk. De bakker had er op een
gegeven moment schoon genoeg
Ga naar de Berbice
van en riep: "Ga naar je moeder en
In 1858 in deze vorm opgegeven
pis de kachel uit!"' Vergelijk loop
door P.J. Harrebomée. De voornaar je moer.
malige Nederlandse kolonie Berbice was in 1814 definitief in Engelse
handen overgegaan. Daarom gaf Ga naar Leuth om sokken te
Harrebomée (ten onrechte) als toe- wassen
In 1861 vermeld door P.J. Harrelichting: 'Wie daar heen gaat, geeft
bomée. Hij geeft als toelichting:
zich aan de Engelschen over.' Veel
gebruikelijker is de - niet door
'Leuth is een gehucht, onder de gehem gegeven vorm - loop naar de
meente Ubbergen, in Gelderland,
Barbiesjes. Zie daar voor de correc- niet verre van Nijmegen, gelegen.
te uitleg van deze verwensing.
Wien men daarheen wenscht, om
het onaanzienlijke werk te verrigten, in het spreekwoord genoemd,
Ga naar het Haagse Bos, dan
dien gunt men niet veel goeds.'
kun je lelijkerds zoeken
Een typisch Haagse verwensing.
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Ga naar Meppel en laat je keren
Ingestuurd door iemand uit het
Noord-Hollandse plaatsje Nieuwe
Niedorp. Waarschijnlijk wordt bedoeld: ga naar een plaats die héél
ver weg is en laat je vervolgens, onverrichter zake, weer terugsturen.
Ga naast Hitier in zijn graf
liggen
Hitier pleegde op 30 april 1945 zelfmoord in zijn bunker in Berlijn.
Nadat zijn haastig verbrande lijk
werd gevonden, werd het eerst
door de Russen in de tuin van de
kanselarij begraven en later op een
militair kampement aan de Klausenerstrasse Ín Maagdenburg. Om
te voorkomen dat zijn graf ooit nog
eens een bedevaartsoord voor neonazi's zou worden, werd Hitiers lijk
in 1970 door de KGB in het geheim
opgegraven en herverbrand. De as
werd verstrooid. Kortom, deze in
Rotterdam gehoorde verwensing is
onuitvoerbaar.

Ga (maar) op het dak zitten
Gangbare verwensing, ook aangetroffen als ga toch gauw op het dak
zitten, je kan het dak op, je kunt voor
mij het dak op. Ze betekenen allemaal 'je kan me wat, je kunt me
nog meer vertellen, daar denk ik
niet aan'. Er zijn verschillende uitgebreide varianten.
Ga, zet u op het dak met een
bos ajuinen
Gesignaleerd in Vlaanderen.
Ga maar op het dak zitten met
een bos uien
In de jaren veertig veel gehoord in
Amsterdam. Ook nu wordt deze
verwensing nog regelmatig gebruikt.
Ga maar op het dak zitten met
een bos uien in je gat
Een verder uitgebreide variant die
voorkomt in een boek van Albert
Mol.

Ga Nijntje kijken
Ga maar op het dak zitten
Gehoord van een 14-jarige jongen
kraaien melken
uit Tiel in Gelderland. 'Daar poeiGenoemd door Van Eijk (1995) en
er je kleine kinderen mee af,' was
onlangs nog gehoord in Zutphen.
zijn toelichting. Nijntje is - zoals
bekend - een door Dick Bruna ge- Ga op je vinger zitten
tekend konijntje dat ook in een teAlleen gevonden bij Van Sterkenlevisieprogramma voor peuters te
burg (1997). Hij schrijft: 'Een enzien is. In de achttiende eeuw kenkele keer komt de opmerkelijke
verwensing ga op je vinger zitten!
de men het inhoudelijk vergelijkbare loop knikkeren 'ga met je knik- voor. Ongetwijfeld verwijst zij naar
het gebaar dat in geval van woede
kers spelen'. Zie ook ga met de
en frustratie gemaakt wordt, t.w. de
poppen spelen.
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vuist dichtgeknepen opsteken met
uitsluitend de middelvinger omhoog en de palm van de hand naar
binnen.' Het gaat hier dus om een
antwoordverwensing. Maar dan
wel om een bijzondere, want er
wordt verbaal gereageerd op een
niet-verbale verwensing.
Ga op uw rug liggen, dan
regent het niet in uw gat
Begin jaren tachtig opgetekend in
de Vlaamse volkstaal.
Ga patatten planten
Alleen gevonden in de Grote Van
Dale (1992), die als betekenis geeft:
'ga door, loop naar de maan'. In
Nederlandstalig België wordt patat
gebruikt voor 'aardappel'. Men
zegt ook - aldus Van Dale - zich
in de patatten laten zetten voor 'zich
laten beetnemen'.

Ga (nou gauw) poepen
De niet-vloeibare variant van ga
pissen.
Door Van Sterkenburg (1997)
werd ga nou gauw poepen alleen genoteerd in het zuiden van het taalgebied; de verwensing ga poepen
wordt echter ook gehoord in
Utrecht.
Gaat u poepen, lam
Alleen vermeld door Van Eijk
(i995).

Ga riek het
Opgetekend in de Vlaamse volkstaal. Rieken betekent hier 'ruiken'.
Voor iemand niet kunnen uitstaan/luchten zegt men in Nederlandstalig België iemand niet kunnen rieken.

Ga schuifelt de mussen
Ook deze verwensing komt uit de
Ga (nou gauw) pissen
Vlaamse volkstaal. In de zuidelijke
Net als ga poepen is ga (nou gauw) dialecten betekent schuifelen 'fluipissen een zeer bekende verwensing, ten'. Het woord is ontleend aan het
Franse sijfler.
zowel in Nederlandstalig België als
in Nederland. Een variant - die al
in 1890 is opgetekend - is ga wat Ga sjoelen
pissen. Bij deze verwensing wordt
Een joods jongetje uit Medemblik
vaak een gebaar gemaakt. De hand
kreeg van zijn moeder vaak te howordt daarbij naar de gulp geren: ga sjoelen. Volgens de overlebracht, de duim wordt gespreid tervering gaf hij daarop eens als antwijl de handpalm zichtbaar blijft,
woord: 'Ik heb geen sjoelbak.' Dat
de knieën gaan iets van elkaar en
gaf in de familiekring aanleiding
het onderlijf wordt - onder het
tot veel hilariteit. Want ga sjoelen
motto 'kom gerust dichterbij, hij is
betekent eigenlijk 'ga naar de sjoel
korter dan je denkt' - naar voren
(= synagoge) om te bidden.
gebracht. Zie ook pis omhoog.
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Ga (toch) weg
De uitdrukking ga (toch) weg kan
verschillende betekenissen hebben: 'rot op, verdwijn, scheer je
weg, loop heen!', maar ook: 'is dat
Ga strippen op de maan
Een moderne variant van loop naar werkelijk waar? meen je dat echt?'
en 'daar geloof ik niets van, je kunt
de maan. De verwensing werd inmij nog meer vertellen'. De vergestuurd door een meisje, in de
vorm: ga strippüh op de maan, man. wensing ga weg - soms verkort tot
weg! — wordt vaak uitgebreid met
Met strippen wordt hier bedoeld
een voorzetselbepaling. Zo heet
uitkleden, een stiptease uitvoeren'.
het in de bijbel, Mattheus 25:41
'Gaat weg van Mij, gij vervloekten,
Ga (maar) thuis een boterham
naar het eeuwige vuur, dat voor de
halen
duivel en zijn engelen bereid is.'
Opgegeven door Van Eijk (1995).
Een korter voorbeeld is weg van
Waarschijnlijk is deze verwensing
hier! In de Vlaamse volkstaal kogeïnspireerd door het bekende kinmen
verschillende verwensingen
derliedje met de zin 'Jan kwam
voor
die
met ga weg beginnen, zothuis om een boterham te halen'.
als: ga weg, gij vervelende triangel,
ga weg, met uw gebakken peren en
Ga uit mijn schietlap
Een schietlap is een lap, meestal van ga weg, met uw luizen. Een curieuze Vlaamse uitbreiding is ga weg,
leer, die men bij het boogschieten
of ik schiet u dood met de punt van
om de arm bindt om de boog vast
een wollen deken.
te houden. Het woord komt ook
Ga steppen
Onlangs gehoord in Utrecht. Men
zegt ook ga nou gauw steppen.

voor in de uitdrukkingen in zijn
schietlap zijn zijn dag hebben bij het
boogschieten' en het in zijn schietlap
krijgen 'kwaad worden. De Vlaamse verwensing ga uit mijn schietlap
betekent dus 'ga uit de weg'. De uitroep dateert uit de negentiende
eeuw maar wordt ook door Mullebrouck (1984) opgegeven.
Ga, verkoop u aan de
voddenmarchand
Een voddenmarchand is Vlaams
voor een 'voddenkoopman'.

Ga weg met je zijden kousen
Een grappig bedoelde verwensing
die voorkomt in de vorm ga weg met
je/uw zijden kousen. Iemand uit Hilversum herinnerde zich dat haar vader dit vroeger (in de jaren dertig
of veertig) vaak zei, in een vorm met
schiet op in plaats van ga weg.
Als wij als kinderen mijn vader voor
de voeten liepen, zei hij altijd:
'Schiet op met je zij(d)en kousen.'
Waarop ik altijd dacht, of zei: 'Had
ik ze maar, dan was ik rijk.'
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verwensing al in de zeventiende
'Met je zijden kousen' werd soms
eeuw voor. Inmiddels verouderd,
gebruikt als grappig bedoelde toenet als het beroep van wever zelf.
voeging bij de gebiedende wijs van
werkwoorden die beweging uitdrukken, aldus het WNT. Zo zei men Ga weven, dan ken je een
ambacht
omstreeks 1871 in Noord-Holland
kros op met uwe zijden kousen. En in Tegenwoordig zou je zeggen: ga een
vak leren.
de Zaanstreek zei men aan het eind
van die eeuw ruk maar uit metje zijden kousen. Een standaardwerk van Ga zakjes plakken
het Zaans geeft als toelichting: 'ga
Rotterdamse verwensing die moet
weg, ik wil niets van je weten.'
zijn ontstaan in de tijd dat gedetineerden nog zakjes plakten. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal.
Ga weven
De verwensing ga weven, een vaZakjes plakken wordt figuurlijk geriant van leer weven, is oorspronbruikt voor 'een gevangenisstraf
kelijk hatelijk bedoeld. Wevers
uitzitten'.
stonden immers niet hoog aangeschreven. De betekenis heeft zich Ga zet u op de pot
echter ontwikkeld tot 'loop naar
Vlaamse variant van het veel vaker
de pomp'. In deze vorm kwam de
gebruikte je kunt/kan de pot op.

Verdwijnverwensingen: loop...
Loop naar de Mookerhei

Vroeger was het heel gebruikelijk om achter loop(t) een werkwoord te noemen. Zo zei men loop hoepelen, loop hoesten, loop hutselen, loop kakken,
loop knikkeren en loop schijten. In het zuiden van ons taalgebied en in verschillende dialecten komt dit nog steeds voor. Dit komt ook terug in verwensingen die beginnen met loop(t) en ga(at). De loop-groep is grofweg
onder te verdelen in drie hoofdcategorieën:
- verwensingen die naar een plaats verwijzen, hetzij een fictieve of niet te
bereiken plaats (loop naar de hel\ loop naar de maan), hetzij een bestaande plaats (Sebaldeburen, het Haagse Bos, de Mookerhei, paviljoen 5), die
soms maar moeilijk te herkennen is {de Barbiesjes, de Kanaries, Bommelskontê)
- verwensingen die naar een persoon verwijzen, hetzij een fictieve of niet
te bereiken persoon (de duivel\ de Blauwe Eergisteren, God), hetzij bestaande personen, zoals bevolkingsgroepen (de Filistijnen, de Fransen), fa-
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milieleden (moe(de)r, grootmoeder, tante) en soms zelfs een historische figuur (Bijsterveld)
- verwensingen waarmee men iemand uitdrukkelijk ziekte, dood, pech,
ongevallen, rampspoed en verdoemenis toewenst (loop naar de galg, loop
naar de mik, loop in de bonen> loop naar de haaien, loop naar de knoppen,
loop onder de tram, loop naar de verdommenis).
@#$% A &*(!
Loop(t)
Loop, zeg het aan de paster van
Loop(t) zelf is een al eeuwenoude, Lapscheure
vaak schertsend gebruikte verwenPaster is een West-Vlaamse nevensing, met als betekenis 'maak dat je
vorm van pastor 'pastoor' en Lapwegkomt' of 'ben je mal?, och
scheure is een plaats in Westkom'.
Vlaanderen.
In Surinaams-Nederlandse klingen is je kunt (kan) gaan lopen ge- Loop een beer in de aars
Een nu niet meer gebruikte, zebruikelijk.
ventiende-eeuwse verwensing, die
voorkomt in de gedichten van Jan
Loop, speel met Loewietje op
Vos (1620-1667). In de tekst wordt
de zandhoop
ook loop in de pomp en haal de klap
Opgetekend in Nederlandstalig
naar je toe gebruikt:
België. Wie met Lowietje wordt bedoeld, is niet bekend. Het zou de
Ik zei nae de Schout loopen, zey hy
duivel kunnen zijn. Een verband
lest, en vraagen of ik jou op mach
met Louis Bonaparte, koning van
sluiten. Wilje loopen, zey ik, zo
Holland van 1806 tot 1810, wiens
loop ien beer in de naers, zo zelje
naam bewaard is gebleven in als
niet weerom stuiten. Of loopt in de
Lamme Louis en mogelijk ook in
Pomp en haalt de klap naje toe, jy
staan kijken als verdomde Louis
rechte drooge gek.
(Lowietjej, is niet erg waarschijnlijk.
Loop in de bonen
Een zeventiende-eeuwse verwenLoop waar ge gaarne loopt, met
sing die, voor zover bekend, niet
uw muil in de wind
meer wordt gebruikt. De betekenis
Ook een Vlaamse verwensing, met
staat gelijk aan die van loop naar de
de boodschap: je ziet maar waar je
maan. De zegswijze in de bonen zijn
heen gaat, als je mij maar niet las(zitten) voor 'in de war zijn, zich
tig valt (met je geklets).
vergissen, verward denken of han-
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delen' en 'in de knoei zitten', die
nog wel volop wordt gebruikt,
heeft zich uit deze verwensing ontwikkeld.
Loop in de pomp, en haal de
klap naar je toe
Opgetekend in de achttiende eeuw.
Het gaat hier om een der vele varianten van loop naar de pomp. Zie
verder aldaar.
Loop kakken
In de Vlaamse volkstaal voorkomende verwensing, naast het minder gebruikelijke ga kakken. Het
betekent meeestal 'loop heen, vertel geen onzin, zanik toch niet zo'.
Overigens gebruikte P.C. Hooft deze verwensing al in de zeventiende
eeuw, in een van zijn brieven.
Loop met je pis naar
Bijsterveld
Loop met je pis naar Bijsterveldïs een
van de weinige verwensingen die de
naam van een historische figuur bevatten. Pieter van Bijsterveld (18701950) begon zijn loopbaan als 'wonderdokter' in Vlaardingen. Hij staat
te boek als kruidkundige, chemicus
en piskijker. Hij noemde zichzelf
uroscoop. Een wetenschappelijke
opleiding had hij niet. Met behulp
van urineonderzoek diagnosticeerde hij moeilijk bepaalbare kwalen.
Omstreeks 1895 vestigde hij zijn
'Instituut voor bloed- en urine-onderzoek' in Rotterdam. In 1911
pleitte hij in een pamflet getiteld

loop...

Medica-politica voor politieke bemoeienis met de medische wetenschap. Hij doet dit vanuit christelijk oogpunt, want, zo schrijft hij:
' Ware gezondheid, levensblijdschap
en levensenergie (waaraan onze tijd
zoo arm is), is alleen daar mogelijk,
waar God de ziel geniet.'
Ook internationaal maakte Van
Bijsterveld naam. De Franse staatsman G. Doumergue benoemde
hem tot ridder in het Legioen van
Eer. Waarom is niet bekend.
Aanvankelijk hield Van Bijsterveld praktijk in de binnenstad van
Rotterdam. Maar in 1940, na het
bombardement, verhuisde hij naar
Rotterdam-West. Een vroeger
buurjongetje schreef:
Uit de periode 1945-19 50 heb ik enige persoonlijke herinneringen aan
Bijsterveld. Loop met je pis naar Bijsterveld was destijds een veel gehoorde verwensing, en het scheldwoord
zeiksnor en de daaruit volgende verwensing krijg een zeiksnor waren bij
ons in de buurt vrij algemeen. Tot
1950 had dokter Bijsterveld in Rotterdam zijn praktijk als 'waterkijker'. Hij hield spreekuur in een
groot pand in de Graaf Florisstraat,
vlak bij de toenmalige huishoudschool. Ik woonde na de oorlog als
circa twaalfjarig jochie met mijn
ouders enkele huizen verder. In
mijn herinnering was het een
zwaargebouwde man, met een
enorme geelachtige knevel; volgens
mijn vriendjes was die gele kleur te

ii6v e r d w i j n v e r w e n s i n g e n : l o o p . . .

danken aan het feit dat hij altijd met tere variant is ga (jij maar) met je
water naar de dokter.
zijn neus boven de pisflesjes hing.
In de ochtenduren, als ik naar
school moest, stond er altijd een rij Loop naar Bommelskonte
patiënten voor zijn deur te wachten, In het begin van de jaren tachtig
nog in Nederlandstalig België gemeest boeren van de Zuid-Holhoord. Met Bommelskonte werd in
landse eilanden. Als hij na zijn
de oudere taal de ingang van de onspreekuur naar buiten kwam, gekleed in een dure jas met bontkraag, derwereld bedoeld. Later werd het
ook gebruikt voor 'onheilsplek, een
knikte hij altijd vriendelijk naar
plaats waar het niet pluis is'. Een
ons, spelende kinderen, en stapte
vergelijkbare uitdrukking, die al in
dan in zijn auto, waarvan de deur
1687 is aangetroffen, is trek met der
al door zijn chauffeur werd openhaast naar Bommelskont 'vertrek zo
gehouden. Bij de boom voor het
snel als je kunt naar Bommelshuis lag dan meestal een hoeveelkont'. Bommelskonte komt ook
heid weggeworpen lege pisflesjes.
voor in verschillende dooddoeners.
Vergelijk loop naar de bommels.
Van Bijsterveld verdiende een vermogen aan zijn praktijk. Hij had
het zo druk dat er bij zijn nummer Loop naar de Barbiesjes
in het telefoonboek stond: 'Wenst
Barbiesjes is een verbastering van de
niet opgebeld te worden.' In 1951
aardrijkskundige naam Berbice.
onthulden voormalige patiënten
Het gaat om het land dat links van
bij zijn graf in Crooswijk een beSuriname ligt en dat tegenwoordig
scheiden monument.
Guyana heet. De Nederlanders
De verwensing loop met je pis stichtten er in 1626 een kolonie. Na
naar Bijsterveld betekent niet alherhaalde oorlogen met de Engelleen 'sodemieter op, loop naar je
sen moesten ze deze in 1814 definigrootje', maar kan ook 'laat je natief aan de Britten afstaan. In de
kijken' betekenen. De verwensing
tussentijd had de kolonie nauwewordt nog wel door oudere Rotlijks iets opgeleverd. Een van de reterdammers gebruikt, maar lijkt
denen was het moordende klimaat.
haar langste tijd te hebben gehad.
In Berbice was het namelijk onVergelijk krijg het syndroom van draaglijk vochtig en heet. Dat verBraakhekke en krijg de Vaz Dias
klaart ook de ongunstige betekenis
(dan heb je alle uitslagen tegelijk). van uitdrukkingen als iemand naar
de Barbiesjes wensen 'iemand ver
weg wensen' en naar de Barbiesjes
Loop met je pis naar de
gaan 'kapotgaan'. P.J. Harrebomée
dokter
geeft in 1858 de veel minder geGehoord in Amsterdam. Een net-
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Loop naar de bliksem en help
bruikelijke vorm ga naar de Berbidonderen
ce (zie aldaar). Berbice werd ook
verbasterd tot Barrebiesjes en Berre- Aan het eind van de vorige eeuw
biesjes. Volgens de Grote Van Dale gehoord in Antwerpen.
(1992) is ook mallebiezen - in de
uitdrukking naar de mallebiezen
Loop rondom naar de bliksem
gaan 'naar de haaien gaan'— een ver- Zie onder loop rondom.
bastering van Barbiesjes, maar veel
waarschijnlijker is dat dit een ver- Loop naar de bommels, dat is
bastering is van gallemiezen, uit de drie uren door de hel
uitdrukking naar de gallemiezen
In 1984 opgetekend in de Vlaamse
volkstaal. Bommel is een van de vegaan 'kapotgaan, te gronde gaan'.
le volksnamen voor de duivel. Een
Zie ook loop naar de Kanaries.
vergelijkbare uitdrukking is te vinden in het spreekwoordenboek van
Loop naar de Blauwe
P.J. Harrebomée uit het midden
Eergisteren
van de negentiende eeuw: hij gaat
Gehoord in Nederlandstalig Belnaar Bommelskonten, drie uren bogië. In het Vlaamse volksgeloof is
de Blauwe Eergisteren een spook- ven de hel, waar de honden met het
gat blaffen. Vergelijk loop naar
verschijning.
Bommelskonte.
Loop naar de bliksem
De verwensing dat u de bliksem Loop naar de dit en dat
schenne 'moge de bliksem u treffen' In 1842 gevonden in een roman die
kwam al in de zeventiende eeuw
speelt in het Leidse studentenmivoor, en onze moderne variant loop lieu. Ook de Grote Van Dale (1992)
naar de bliksem kan nog steeds over- vermeldt deze verwensing. Dit en
al worden gehoord. Natuurkrach¿/¿¿vervangt hier scheldwoorden en
ten als donder en bliksem boezevloeken. Het WNT citeert een bron
men ontzag in en zijn dan ook uit 1580 waarin staat: Dese honsvotvooral in de volkstaal - vaak getenl dese guytenl dese dit en dattel
bruikt in uiteenlopende uitdrukkingen. De betekenis van loop naar Loop naar de donder
de bliksem is 'rot op, bekijk het
In 1834 schreef de Vlaamse lettermaar', wat ook uitgedrukt kan workundige J.E Willems in zijn studie
den met je kunt (voor mij/ voor mijn Over eenige oude Nederlandsche
part/wat mij betreft) door de bliksem vloeken, eeden en uitroepingen'.
getroffen worden. Volgens sommigen is bliksem in deze verwensing
Wanneer nu, in christelyke tyden,
een synoniem voor 'duivel'.
Thor en Wodin, of Odin, duivels
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geworden waren, verwenschte men Loop naar de duivel
iemand met te zeggen: farthu til
Niemand boezemde vroeger zoveel
Odinsl d.i. loop naer Odin! loop angst in als de duivel, de verpernaer Thor! en dus 't zelfde als ons
soonlijking van alle kwaad. Loop
loop naer den donder!
naar de duivel een nog veel voorkomende verwensing waarin zijn
Volgens Van Sterkenburg (1997)
naam niet wordt verbloemd, werd
was de oorspronkelijke betekenis
dan ook beschouwd als een van de
van loop naar de donder 'ga op zoek krachtigste verwensingen. Hetzelfde gold voor (zelf)verwensingen als
naar je zelfvernietiging die door de
de duivel hale je (in het helse vuur),
donder gebracht zal worden. De
ik wou dat de duivel hem haalde, de
huidige betekenis is vrijwel altijd
duivel hale mij, moge de duivels mij
'donder toch op', zowel in de zin
halen, de duivel schenne (schende) u
van 'ga weg, sodemieter op' als van
en de helse duivel moet u de hals bre'daar geloof ik helemaal niets van'.
ken 'moge de duivel uit de hel je je
De donder staat niet alleen voor (de
nek breken'. In de oudere taal werd
goden van het) onweer, maar vaak
ook voor de duivel. In loop naar de in plaats van loop naar de duivel ook
wel loop voor de duivel gebruikt.
donderen de oudere zelfverwensing
Vroeger bedoelde men hetzelfde
de donder hale mij is eveneens de
met loop naar de droes, loop voorJoost
duivel bedoeld. De Afrikaanse teen
het nog gebruikte loop naar de
genhanger is gaan naar die donder.
drommel. Een oude zelfverwensing
is dat Joost mij hale. Een Afrikaanse
Loop naar de driepikkel
verwensing
luidt vlieg na die duiwel.
Gehoord in Nederlandstalig België. Een driepikkel is een stoeltje of
krukje met drie poten. Mogelijk
wordt het hier als verbloemende
term voor de duivel gebruikt. Vergelijk ook loop naar de manendriepikkel.
Loop naar de droes
Zie onder Loop naar de duivel.
Loop naar de drommel
Drommel is een van de vele benamingen voor de duivel. Vroeger zei
men ook vaart (= gaat) voor de
drommel en nog verder.

Loop naar de duivel en de
(godsgloeiende) gvd
Deze met vloeken versterkte verwensing werd ingestuurd door iemand uit Gouda.
Loop naar de duivel en loop
geen heilige omver
Schertsend bedoelde, Vlaamse uitbreiding.
Loop naar de duivel om een
kruisje
Variant in de Vlaamse volkstaal.
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Loop naar de Filistijnen
Eenmaal ingezonden verwensing
die is gevormd naar de uitdrukking
naar de filistijnen gaan/helpen 'kapotgaan/maken. Het woord filistijnen gaat terug op de naam van
het uit de bijbel bekende volk dat
streed tegen de Israëlieten.
Loop naar de flikker
Met flikker wordt hier niet een homoseksueel bedoeld, maar de duivel. Deze verwensing is ook opgenomen in de Grote Van Dale
(1992).
Loop naar de foeter
Een in de Vlaamse volkstaal gebruikte verwensing die ongetwijfeld samenhangt met het Franse
foutre, dat onder meer 'neuken' betekent, maar ook als tussenwerpsel
en verwensing voorkomt: foutre
Verdomd, verduiveld', va te faire
foutre 'krijg de klere'. Ons Nederlandse woord foeteren Verwensingen uiten, op ongeduldige manier
zijn ongenoegen uiten', is afgeleid
van de Franse verwensing foutre.
Loop naar de Fransen
In 1858 opgetekend door P.J. Harrebomée. Tussen 1794 en 1814 werden de Lage Landen door de Fransen bezet. Waarschijnlijk verwijst
deze verwensing naar die periode.
De betekenis is 'hoepel op, loop
heen'. Van Maurik gebruikte de
verwensing in 1897 in Verspreide
novellen'.

loop..,

'Loop jij naar de Franschen!' bromde hij en opstaande: 'Laat kamillen
en vlier voor mij trekken; ik ga naar
bed.'
Tot voor kort nog te horen in Tilburg.
Loop naar de galg
Dood door de strop is in Nederland lang gewoon geweest. Aanvankelijk gebruikte men hiervoor
een boom zonder bladeren, later
een galg. Tot 1854 werden mannen
aan een galg opgehangen; vrouwen
werden aan een paal gewurgd. Pas
in 1870 werd de doodstraf in Nederland in tijd van vrede afgeschaft. De verwensing loop naar de
galg is al opgetekend in de zestiende eeuw en komt in Noord en Zuid
nog steeds voor. De Engelsen kennen het vergelijkbare go and be
hanged.
Loop naar de galg, dan valt er
geen pan op je hoofd
In de tweede helft van de negentiende eeuw opgetekend in Limburg.
Loop naar de godverdomme
Een informant uit Amsterdam
schreef:
Mijn moeder zei, als het haar te gortig werd: 'Ach, loop naar de godverdomme.' Mijn vader antwoordde dan steevast: "k Ben net geweest
en jij most komme.'
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Loop naar de haaien
Volgens biologen zijn de meeste
haaien volstrekt ongevaarlijk, maar
in de taal is dat niet zo, getuige uitdrukkingen als iemand naar de
haaien helpen 'iemand te gronde
richten en naar de haaien gaan/'zijn
'verloren, dood, bedorven zijn'. De
verwensing loop naar de haaien
sluit hierbij aan. Gerrit van de Linde, beter bekend als De Schoolmeester, dichtte al in het midden
van de negentiende eeuw:
En de keukenmeid en 't braaien
Wenscht hy zonder omslag naar de
haaien.
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doener. Dat houdt in 'loop naar de
hel'. Zeker in Griekenland moet je
heel erg oppassen met het maken
van dit gebaar. Het is zeer beledigend.
Loop naar de hemel en
verkoop je aan de hel
In het midden van de negentiende
eeuw opgetekend door P.J. Harrebomée.
Loop naar de hennen en kam
de haan
Gesignaleerd in de Vlaamse volkstaal.

Loop naar de Kanaries
Een laat-achttiende-eeuwse verwensing, die voorkomt in de Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793-1796) van Betje Wolff
en Aagje Deken. Met de Kanaries,
Loop naar de hel
door de dames gespeld als Canaries,
Zowel in Nederland als in Nederlandstalig België is loop naar de hel worden de Canarische Eilanden bedoeld. De betekenis zal zijn geweest
nog volop in gebruik. Voor loop
'loop heen, verdwijn uit mijn ogen'.
naar de hel geldt nagenoeg hetzelfde als voor loop naar de duivel, dit Vergelijk loop naar de Barbiesjes.
gold vroeger als een zeer krachtige
verwensing. De huidige betekenis Loop naar de kerk en bid u
is meestal 'bekijk het maar, ga nou dood
gauw weg, ik geloof er niets van'.
Vermeld door Laugs (1991), die als
Vooral onder jongeren is het Entoelichting geeft: 'Dit is niet echt
gelse go to heil gewoon. Een Nevriendelijk bedoeld.'
derlandse vrouw die jarenlang in
Griekenland woonde, schreef:
Loop naar de kloosters
Vlaamse verwensing. Gesignaleerd
in 1870 en nogmaals in 1984. VerAls ik echt heel erg boos ben, dan
gelijk ook loop naar de paters enzosteek ik m'n hand op en richt die
voorts.
met gespreide vingers naar de boosLoop naar de heksenberg
Begin jaren tachtig gehoord in de
Vlaamse volkstaal.
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tuur werd de koekoek vervolgens
Loop naar de klote
vereenzelvigd
met de duivel. Dat
Aan het begin van deze eeuw opgebeurt bijvoorbeeld in een oude
getekend in Antwerpen en nog aluitroep als gans koekoek! en in vertijd - in Noord en Zuid - een beouderde verwensingen als dat hem
kende verwensing. Hetzelfde geldt
de koekoek hale. In Nederlandstavoor je kunt (voor mij/voor mijn
part) naar de kloten lopen. De zaad- lig België hoort men de verwensing ook in het meervoud: loop
ballen van de man komen in vernaar de koekoeken.
schillende verwensingen voor, zoals kus mijn kloten, en het Vlaamse
duo ge moet de krampen in uw klo- Loop naar de maan
De maan is zo'n 384.400 kilometer
ten krijgen en hangt u met uw klovan de aarde verwijderd. Het is
ten aan een nagel Een informant
voor de aarde het dichtstbijzijnde
uit Gouda maakt melding van de
hemellichaam, maar in deze verzegswijze weetje wat jij kantje kan
mn kloten kussen en je kan mn zak wensing wordt bedoeld 'loop zo ver
mogelijk weg, loop heen, verdwijn
opblazen, het pijpje hangt erbij.
uit mijn ogen'. Deze gebruikelijke
verwensing komt ook voor in de
Loop naar de hond zijn kloten
vorm vlieg naar de maan en - als
Vlaamse uitbreiding.
uitdrukking van onverschilligheid
- je kunt of mag (voor mijn part)
Loop naar de knoppen
naar de maan lopen. Een moderne
In Nederland is naar de knoppen
variant is ga strippen op de maan.
gaan of zijn een gewone uitdrukDe Engelsen zeggen to wish one
king voor 'kapot, bedorven, verloover the moon.
ren gaan of zijn', maar de verwensing loop naar de knoppen is hier
niet zo bekend. In Nederlandstalig
Loop naar de maan, dan kun je
België ligt dat anders: daar werd
sterren plukken
deze verwensing in 1984 nog geDeze uitbreiding is al aan het eind
hoord, nadat Guido Gezelle haar
van de achttiende eeuw te vinden
bijna honderd jaar eerder al had
in de Historie van Mejuffrouw Coropgetekend.
nelia Wildschut (1793-1796) van
Wolff en Deken, zij het in een ietwat andere vorm: 'Sla jij [...] den
Loop naar de koekoek
Koekoek is hier een verbloemende weg in naar de maan, dan kan je
starretjens plukken.' In Nedernaam voor de duivel. De koekoek
landstalig België zegt men wel loop
was in het Germaanse volksgeloof
naar de maan en pluk sterren.
de vogel van Donar, de God van
de donder. In de christelijke cul-

verdwijnverwensingen:

Loop naar de maan en val eraf
Loop naar de maan, ge zult de
zon zien
Opgetekend in de Vlaamse volkstaal.
Loop naar de manendriepikkel
De letterlijke betekenis van deze
West-Vlaamse verwensing is 'loop
naar de maan met drie horens'.
Loop naar de mieter
Mogelijk wordt mieter hier gebruikt als naam voor de duivel,
maar vermoedelijk is ook (sode)mieter op van invloed geweest.
Loop naar de mik
Een van de weinige verwensingen
waaraan een uitgebreid artikel is
gewijd. In 1944 publiceerde de
Gentse hoogleraar R. Foncke in
een feestbundel het artikel 'Een
Mechelse verwensing: "Loopt naar
de mik"'. Met de mik werd oorspronkelijk een soort galg bedoeld.
Volgens Foncke is de verwensing
zeker vijf- a zeshonderd jaar oud en
werd zij vroeger als een 'grove beschimping' beschouwd die streng
werd beboet. Omstreeks 1944 was
het in Mechelen een 'ongemeen
populaire verwensing' (Foncke: 'zij
is er - wij herhalen het! - van dagelijks gebruik') hoewel niemand
toen meer wist wat mik eigenlijk
betekende omdat men het associeerde met het Mechelse mik in de
betekenis 'katapult'.

loop...
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Loop naar de Mookerhei
Op i februari 1997 beschreef Frans
van Schoonderwalt in de Volkskrant
onder de titel 'Loop naar de
Mookerhei - ja graag!' een tochtje
naar de heide bij Mook in Limburg:
Loop naar de Mookerhei, dat is toch
een verwensing? Dat had iets van
doen met een heksensabbat vroeger,
waar je natuurlijk als sterveling niet
tussen moest geraken. Maar dat kan
toch dit vriendelijke stukje land niet
zijn, waar het wapengekletter van
De Slag al lang is verstomd en de
enige vreemdelingen Schotse Hooglanders blijken? Waar pikzwarte konijnenkeuteltjes scherp afsteken tegen de gelige zandgrond.
Met 'De Slag' bedoelt Van Schoonderwalt de veldslag op de Mookerheide die op 14 april 1574 het leven
kostte aan Lodewijk en Hendrik
van Nassau. Ook alle 'slechtbewapende rabauwen en gelukszoekers'
waarmee zij ten strijde waren getrokken tegen de goed georganiseerde troepen van Sancho d'Avila,
werden in de pan gehakt. De lichamen van de prinsen van Nassau
zijn nooit gevonden; vermoedelijk
lagen ze in het massagraf dat in
1870 langs de Groesbeekseweg in
Mook werd ontdekt. Volgens de
omwonenden dwaalden de zielen
van de verslagen soldaten nog lang
over de Mookerheide.
De verwensing loop naar de Moo-
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kerhei wordt vaak met deze bloedige geschiedenis in verband gebracht, maar het is onzeker of dit
juist is. Het WNT ziet de Mookerhei eerder als het prototype van een
woest, onherbergzaam oord. De
oorspronkelijke betekenis van de
verwensing zou dan zijn ga hier ver
vandaan naar een onherbergzame
plaats'. De uitdrukking is in 1709
voor het eerst gevonden. Men zegt
ook ik wou dat je op de Mookerhei
zat.
Loop naar de nondeju
Een verwensing die vergelijkbaar is
met loop naar de godverdomme. In
beide gevallen eindigt de verwensing met een vloek, in dit geval de
bastaardvloek nondeju, afgeleid van
het Franse nom de Dieu of au nom
de dieu 'in godsnaam'. In het dialect van het Limburgse Montfort
klinkt de verwensing volgens een
informant als loup nao de nondedju.

vaak lang 'vóór Pampus' moesten
liggen voordat ze Amsterdam konden bereiken.
Het WNT betwijfelt of ook de
verwensing loop naar de Pampus teruggaat op deze zandbank. Het
Woordenboek denkt eerder aan
een vervorming, naar het voorbeeld van loop naar de pomp - een
conclusie die door Van Sterkenburg (1997) is overgenomen. De
overgang van pomp naar pampus
ligt echter niet voor de hand. Het
WNT kent alleen een Gronings
voorbeeld, maar ook dat hoeft geen
bezwaar te zijn. Integendeel zelfs:
tussen Groningen en Amsterdam
bestond vroeger één verbinding, de
voormalige Zuiderzee, en als men
Amsterdam wilde bereiken lag
Pampus op de route. Het is dus wel
degelijk zeer waarschijnlijk dat loop
naar de Pampus moet worden verklaard als 'loop naar Pampus', de
zandbank ten oosten van Amsterdam.

Loop naar de Pampus
Loop naar de paters en laat u
Voor Pampus liggen is gewoon voor belezen
In Vlaanderen gehoorde verwen'in zwijm liggen, volledig uitgeteld
sing.
zijn'. Minder bekend zijn de uitdrukkingen op Pampus liggen 'in
ernstige moeilijkheden verkeren Loop naar de paters om
en boven Pampus zijn 'de moeilijk- sokken
heden te boven zijn'. Al deze uitGehoord in Tielt in West-Vlaandrukkingen gaan terug op Pampus, deren. Met de paters worden de Pade naam van een zandbank in het
ters Recollecten bedoeld, die barIJsselmeer, ten oosten van Amsterrevoets, dus zonder sokken of
dam. Pampus had een negatieve
kousen, door het leven gingen. De
bijklank omdat de schepen vroeger
verwensing zet dus aan tot een han-
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deling die bij voorbaat geen resultaat zal opleveren.
Loop naar de pomp
Zonder twijfel een van de bekendste /¿»¿»/»-verwensingen, zowel in
België als in Nederland. Voor de
taalgebruiker van nu lijkt de verklaring geen probleem: die denkt
aan een werktuig waarmee men
vroeger water uit een put of regenbak naar boven haalde. Dat zou
kunnen, zegt het WNT, maar er kan
ook een scheepswerktuig bedoeld
zijn waarmee men water loost. Bovendien is het volgens het WNT helemaal niet zeker dat men vanaf het
begin - dat wil zeggen: vanaf de zeventiende eeuw - een van beide
werktuigen voor ogen had. Het
grootste woordenboek ter wereld
kent verschillende pomp-vzrwensingen, zoals het sinds lang verouderde loop in een (of dé) pomp en
loop in de pomp, en haal de klap
naar u toe, het langer gebruikte loop
aan de pomp (ook: brui of brus aan
de pomp), waarbij stellig gedacht
[is] aan het scheepscommando aan
de pomp!" en tot slot loop (ook
brui) naar de pomp. Vooral uit de
uitbreidingen van loop naar de
pomp blijkt dat de hedendaagse
taalgebruiker alleen maar denkt
aan het instrument waarmee water
opgepompt kan worden.
Loop naar de pomp, en drink u
nuchter
Een uitbreiding die nog bij de
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dichter Staring (1767-1840) voorkomt: 'Loop naar de pomp, en
drink u nuchtren, kwast!'
Loop naar de pomp en haal
water
Opgetekend in 1934.
Loop naar de pomp en laat je
wassen
Een volgens Stoett aan het begin
van deze eeuw nog gebruikelijke
verwensing.
Loop naar de pomp en vang
stekelbaarsjes in je klomp
Een gewestelijke, rijmende verwensing, die door Mullebrouck
(1984) voor de Vlaamse volkstaal
wordt vermeld, maar die ook in
Groningen voorkomt, als loop noa
de pomp en vang stieklspoorns ien
klomp. Hemelsbreed liggen Groningen en België ver uiteen, maar
taalkundig liggen ze vlak bij elkaar.
In talloze kolommen levert het
WNT het bewijs dat sommige woorden en uitdrukkingen alleen maar
gewestelijk in België én in Groningen voorkomen. Dat is overigens
een taalkundige wetmatigheid: aan
de rand van een taalgebied blijven
oude taalverschijnselen langer bewaard dan in het centrum - dit zegt
vaak iets over de ouderdom.
Loop naar de ratsmodee
Net als krijg de ratsmodee is deze
verwensing voortgekomen uit een
oudere uitdrukking, namelijk naar
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de ratsmodee gaan 'naar de bliksem, Loop naar de stokken
verdommenis gaan'. OorspronkeIn 1873 opgetekend in het Westlijk gaat het om een Jiddische uitVlaams. Leonard-Lodewijk De Bo,
drukking laaf nooch der Asjmedaj samensteller van het Westvlaamsch
'loop naar de duivel'. Asjmedaj is de
Idioticon, geeft als betekenis 'loop
naam van een koning der demonen
naar de bliksem'. Deze verwensing
uit het apocriefe bijbelboekTobias.
zal zijn voortgekomen uit de uitMen zei ook een Asjmedaj van een drukking naar de stokken gaan 'ten
jongen. Zie verder krijg de ratsmo- onder gaan, vergaan'. Men zei ook
dee bij de ziekteverwensingen.
hij gaat naar de stokken voor 'hij
gaat dood'.
Loop naar De Rijp op sloffen
Aan het begin van deze eeuw ge- Loop naar de vaantjes
hoord in Leeuwarden. Met De Rijp
In heel Nederlandstalig België kowordt een buurtschap bij Ferwerd
men informele uitdrukkingen met
vaantje voor, zoals naar de vaantjes
in de gemeente Ferwerderadeel bezijn 'onherroepelijk verloren zijn'
doeld.
en iets naar de vaantjes helpen 'iets
kapotmaken'. Ook de verwensing
Loop naar de sodemieter
loop naar de vaantjes 'ga weg' hoort
Een variant van de zeer vaak gehoorde verwensing sodemieter op. in dit rijtje thuis. De herkomst is
Sodemieter op is waarschijnlijk een onbekend.
versterking van mieter op, een uitdrukking die op haar beurt model Loop naar de verdoemenis,
stond voor sodeflikker op en sodela- verdommenis
zer op. Een sodemieter of sodomieter In Nederland algemeen bekend in
de betekenis 'sodemieter op, loop
is van oorsprong iemand die sodonaar de hel'. Daarnaast is laat ze
mie pleegt. Men zegt ook op zijn
sodemieter krijgen, het gaat je geen naar de verdommenis lopen 'laat ze
sodemieter aan en als de sodemieter wat krijgen, ze kunnen me wat' in
gebruik. Multatuli schreef al in
'razendsnel, vliegensvlug, als de
bliksem'. Aan al deze woorden en
1871: loop jij naar de verdommenis.
uitdrukkingen ligt Sodomieter ten Met verdommenis en verdoemenis
grondslag, een inwoner van het bijis de veroordeling tot de helse
belse Sodom, een stad die bekendstraf (de eeuwige verdoemenis) bestond om z'n zonden. Een in
doeld.
Hoorn gesignaleerde bedreigende
verwensing luidt sodemieter op, of Loop naar de verrekkenis
ik sla je uitje laatste verschoning. Onlangs gehoord in Montfort in
Nederlands-Limburg. De beteke-
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nis is hetzelfde als loop naar de verdommenis.
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heil. De betekenis 'je kunt me wat,
je kunt me de bout hachelen' komt
duidelijk naar voren in een passage uit 1841 uit het werk van Kneppelhout:

Loop naar de wacht
Door L. Lievevrouw-Coopman aan
het begin van deze eeuw gehoord
Geef me vijf en twintig gulden!
in Gent. De betekenis is 'loop naar
Loop naar de weerlicht! zeg ik, ik
de duivel, laat me met rust'. Het
kan mijn geld zelf wel aan.
woord wacht is hier gebruikt in de
zin van wachtpost, een persoon of
groep van personen die toeziet op
WNT-redacteur Adriaan Beets noorde en veiligheid.
teerde in 1900: 'Hou je mond en je
achterpoort open, en laat alle dokters naar de weerlicht loopen.' Ook
Loop naar de weerga
de vorm je kunt (voor mijn pari)
Een reeds oude variant van de verwensing de weerga zal je halen. Loop naar de weerlicht lopen is niet onnaar de weerga komt in de negen- gewoon.
tiende eeuw voor en wordt nog
steeds gebruikt. In 1984 vermeldt
Loop naar de weerlicht met uw
Mullebrouck nog de Vlaamse vagramme blaaskop tussen de
riant loop naar uw weerga. Het
brede schouders
woord weerga is een samenstelling Een curieuze verwensing die nu
van weer en een samengetrokken
niet vaak meer gehoord zal worden.
vorm van gade. De oorspronkelijZe is te vinden in het boek Arm
ke betekenis is 'gelijke, evenbeeld,
Vlaanderen! uit 1884 v a n I- Teirevenknie'. In uitroepen, bastaardlinck en R. Stijns.
vloeken en verwensingen staat het
gelijk met weerlicht, donder, duivel. Loop naar de wind
Loop naar de wind betekent 'maak
dat je wegkomt'. De verwensing
Loop naar de wiedeweerga
komt voor in een van de Belgische
Onlangs gehoord in Gouda. Modialecten.
gelijk zijn hier twee uitdrukkingen
in de war geraakt: de verwensing
loop naar de weerga en een verbin- Loop naar de wind, dan zijt ge
ding als (iets) als de wiedeweerga
nog vóór de regen thuis
doen.
Uitgebreide variant, nog in 1984
opgetekend.
Loop naar de weerlicht
Volgens het oude volksgeloof duid- Loop naar de wip
de het weerlicht op naderend on- Met wip wordt hier geen wipwap
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bedoeld, maar waarschijnlijk een
Oost-Indië; een oude uitdrukking
instrument om water mee uit een
als naar het Peperland moeten herput te halen. De verwensing zegt
innert daaraan. Jacob van Lennep
dus precies hetzelfde als loop naar schreef in 1866 in Klaasje Zevenster.
de pomp. In Vlaanderen zei men
'Ik wou dat hij in 't Peperland zat.'
meestal ga naar de wip. Loop naar
Een zeer oude variant is te vinden
de wip is in het begin van de achtin Josephs Droef en Bly-eind Spel uit
tiende eeuw voor het eerst aange1639 van J. Tonnis: 'Loop daer die
troffen en aan het eind van de nePeper wast, oft ergent inde pomp,
gentiende eeuw nog in Deventer;
lek kan u missen wel.' Vrij vertaald:
Guido Gezelle tekende ga naar de
'Loop naar waar de peper groeit, of
wip aan het eind van de negenloop ergens in/naar de pomp, ik
tiende eeuw op in West-Vlaandekan u heel goed missen.'
ren. Vergelijk krijg de wip bij de
ziekteverwensingen.
Loop naar God
Wie naar God loopt, moet gestorven zijn. De betekenis is dus ongeLoop naar de zee om krabben
twijfeld: 'sterf, val dood'. Door verIngezonden door iemand uit
schillende informanten gehoord in
Vlaanderen.
Gouda. Vergelijk loop naar Jezus.
Loop naar de zwaantjes
Een uit de Vlaamse volkstaal af- Loop naar huis, uw moeder
komstige verwensing die in 1984 bakt soep van kriekestenen/
door Mullebrouck genoemd wordt. karzestenen
In het begin van deze eeuw door
In België is een zwaantje de
de priester Amaat Joos opgetekend
(spot) naam voor iemand van de gein West-Vlaanderen in de vorm
motoriseerde rijkswacht. Met de
zwaantjes wordt dus het collectief loop naar huis, uw moeder bakt soep
met karzesteenen in. Mullebrouck
van de Belgische motorpolitie be(1984) geeft als vorm loop naar
doeld.
huis, uw moeder bakt soep van kriekestenen. Met karzesteen en krieLoop naar het Peperland
kesteenvtor&t hetzelfde bedoeld: de
Het Peperland was vroeger een besteenpit van een (steen)vrucht, in
naming voor Oost-Indië, maar in
de verwensing loop naar het Peper- Nederland van de (mei) kers en in
België van de kriek. Volgens Joos
land, die in het midden van de negebruikte men deze onzinnige vergentiende eeuw is vastgelegd, staat
wensing vooral tegen een kind dat
Peperland voor een oord dat zeer
zich loopt te vervelen.
ver weg is gelegen. Vroeger stuurde men lastpakken voor straf naar

v e r d w i j n v e r w e n s i n g e n : loop...

Donder op, donderstraal op, duvel op, flikker op, fuck off, ga toch
weg, hoepel op, kanker op, kleert op, kloot op, kraam op, kras op,
kut op, lazer op, lazerstraal op, lui op, mieter op, maak dat je
wegkomt, maak je weg, pak je biezen, pleur(t) op, rot op, scheer je
weg, sodeflikker op, sodemieter op, teert op, tiefit op, vlieg op, zeik
op, ziek op, zout op.
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Loop naar je grootje, uw
grootmoeder
In Nederland zeggen we loop naar
je grootje, maar voor Vlaanderen
geeft Mullebrouck (1984) loop naar
uw grootmoeder. De betekenis is 'ik
geloof helemaal niets van wat je beweert, maak dat de kat wijs'. Het
woord grootje is uiteraard de verkleinvorm van grootmoeder, maar
Van Sterkenburg (1997) ziet er - in
navolging van het WNT - een soort
verbloeming van loop naar de duivelin. Logischer is het om aansluiting te zoeken bij enkele uitdrukkingen die ook in het WNT staan:
naar zijn grootje gaan 'sterven, omkomen' en iemand naar zijn grootje sturen 'iemand doodmaken, van
kant helpen, daarheen sturen waar
zijn voorgeslacht reeds is'. In dat
geval is deze
verwensing tevens een doodverwensing.

loop...

trekking van vader. In de jaren
veertig gebruikt in Amsterdam.
Loop naar je ouwe moer
Woordenboeken geven soms 'oude
moer, maar dat is niet wat je op
straat hoort.
Loop naar je vuile moer
Deze vorm was aanvankelijk vooral bij de marine in gebruik, aldus
een informant.
Loop naar je kankermoer
Met kanker- versterkte vorm, gehoord op een middelbare school in
Haarlem.
Loop naar je ouwe teringmoer
Men zegt ook rot naar je ouwe teringmoer.

Loop naar je peet
Het woord peetwordt hier gebruikt
Loop naar uw grootmoeder en
in de betekenis 'familielid of de
laat u een ei bakken
persoon die bij iemands doop geVlaamse uitbreiding.
tuige is geweest en naar wie men
vernoemd is'. In Kaapstad in ZuidAfrika zei men aan het eind van de
Loop naar je moer
vorige eeuw: ' Ga na jou peet (of
Moer is een samentrekking van
moeder. De basisvorm loop naar je peetje)! In een klucht uit 1643 heet
moer 'loop heen' is opgenomen in het je mag je peetje kruien.
de Grote Van Dale (1992), maar de
uitbreiding loop naar je ouwe moer Loop naar je tante
is gebruikelijker. Men zegt ook wel
Dit betekent 'ik geloof er geen
ga naar je ouwe moer.
barst van, hoe kom je erbij, ik denk
er niet aan'. Mogelijk heeft deze
verwensing geleid tot de vele doodLoop naar je moer, vragen wie
doeners met je tante, zoals je tante
je vaar is
Vaar is hier natuurlijk een samen- op een houtvlot, je tante op een hout-

verdwijnverwensingen:

vlot in de woestijn, je tante op een
houtvlot zonder roeiriemen en je
tante op sterk water. Men zegt ook
simpelweg je tante! of je zuster!
Loop naar Jezus
Gehoord in Gouda, net als loop
naar God. De informant is een 14jarige scholier; de betekenis 'sterf,
val dood'.

loop..,
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kent loop naar Sebaldeburen niet,
maar wel een vergelijkbare verwensing, die in vernederlandste
vorm luidt: ga naar Sebaldeburen en
leer het apendrillen. De spotnaam
voor de inwoners van Sebaldeburen was apendrillers. Een Groningse uitdrukking is ook hij gaat naar
Sebaldeburen en om, voor 'hij
maakt een grote omweg; hij is erg
breedsprakig'.

Loop naar paviljoen 3
Een Amsterdammer kent deze ver- Loop naar verre metjes
wensing uit de periode 1936-1956.
Loop naar verre metjes, in 1984 nog
Paviljoen 3 maakte deel uit van het opgetekend voor het Vlaams, is
Wilhelmina Gasthuis. Het was de
vergelijkbaar met loop naar je peet.
Metje is namelijk het verkleinplaats waar de psychiatrische pawoord van mette, dat zelf weer een
tiënten verbleven.
nevenvorm is van meter 'doopmoeder'. Naar verre metjes was het geLoop naar Pruis-Pommeren,
ijkte antwoord dat ouders gaven
klitsen bakken
aan vraagzieke Vlaamse kinderen.
Slechts eenmaal aangetroffen, in
Op de vraag 'waar ga je naartoe?'
een bron van Stoett uit 1891. Pommerenwzs indertijd een hertogdom luidde het antwoord bijvoorbeeld
naar verre metjes, om zwijnentetjes
dat geheel in Pruisen lag. Sinds de
(=
varkenstietjes of-tepels), of naar
Tweede Wereldoorlog behoort het
grotendeels aan Polen toe. Een klits verre metjes, om zwijnenkoteletjes.
is een knikker. Bedoeld werd dus
'ga ergens ver weg knikkers bakken, Loop om jotjes
donder op'. Overigens kwamen de
In 1873 door de Vlaamse priester
meeste knikkers destijds inderdaad
Leonard-Lodewijk De Bo opgenouit Duitsland.
men in zijn Westvlaamsch Idioticon.
Hij geeft als betekenis 'ga van hier,
verdwijn uit mijn oogen'. Jotje
Loop naar Sebaldeburen
werd in het West-Vlaams gebruikt
Alleen vermeld door Inez van Eijk
(1995). Sebaldeburen is een plaats in voor de wang van een vis, in het
bijzonder het eetbare deel van de
de provincie Groningen, de oude
kop van een kabeljauw. Dit was
hoofdplaats van Langewold. Het
geen exclusief gerecht, eerder een
grote dialectwoordenboek van
restant dat aan arme mensen werd
Groningen van K. ter Laan (1929)
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Loop schijten
Al in de zeventiende eeuw gebruikt
door Bredero. De Groningse dialectwoordenboeken vermelden de
Loop onder de tram
verwensing loop hm te schieten voor
'loop heen te schijten'. De AfriGebruikelijker dan het vergelijkbare spring (toch) voor een trein. Ge- kaanse tegenhanger luidt loop skyt.
hoord in Amsterdam.
Loop schijten met uw gat naar
Loop onder tram n/lijn n
de wind
Vlaamse uitbreiding.
Onder andere gehoord in Den
Haag.
Loop voor Joost
Loop rond(om)
Volgens sommigen gaan Joost en
Vooral in de negentiende eeuw waJoosje terug op een Chinees woord,
ren de verwensingen loop rond en
Tschoe tszé, dat eigenlijk betekende
loop rondom niet ongebruikelijk.
'kistje waarin een houten boedUitgebreide varianten komen ook
dhabeeldje is geplaatst' en vandaar
nu nog voor. De betekenis is 'ga
'voorwerp van verering' en 'duivel',
nou toch gauw weg, loop heen'.
omdat de Europeanen meenden
Mogelijk is de bijgedachte dat men
dat de Chinezen de duivel vereerin de rondte, in cirkeltjes moet loden. Waarschijnlijker is dat Joos en
pen, dus lopen zonder ooit ergens
Joosje samenhangen met het Engelte komen of iets te bereiken. Ook
sejoss 'duivel' en via het Javaans zijn
in vormen als loop rond(om) jij met afgeleid van het Portugese deos. De
je (praatjes) of loop allemaal drie- verwensing bestaat in ieder geval
maal rondom, waren de verwensin- sinds de achttiende eeuw en betegen niet ongewoon.
kent hetzelfde als loop naar de duivel. Men zei ook iemand naar Joost
Loop rond, dan kun je rollen
wensen, iemand naar Joost zenden
Vermeld door Van Eijk (1995).
en dat Joost mij hale. In Zuid-Afrika zegt men: gaan loop naar die josie (toe).
Loop rond en laat je hielen zien
Volgens het WNT hetzelfde als loop
naar je grootje.
Loop voor Sint-Stuifzand
Door Stoett (1923) opgegeven, inLoop rondom naar de bliksem
middels verouderde verwensing.
Een combinatie van twee verwensingen en dus wat krachtiger dan Loop voor Sint-Truiden
de basisvorm.
Sint-Truiden is een plaats in Belverkocht. Deze inmiddels verouderde verwensing heeft dus een
minachtend karakter.

verdwijnverwensingen:

gisch-Limburg, aan de weg van
Brussel naar Luik en Maastricht. Er
was aan het begin van deze eeuw
een krankzinnigengesticht gevestigd, vandaar deze verwensing.
Loop voor Sint-Velten
Sint-Feiten en Sint-Velten zijn aan
het Duits ontleende verbasteringen
van Sint-Valentijn, de Heilige Valentinus, wiens naam in verschillende vloeken en verwensingen bewaard is gebleven. Deze heilige
werd aangeroepen tegen de vallende ziekte, later werd bij Sint-Velten
alleen nog aan de duivel gedacht.
De reden dat V^bntijn met vallen
werd geassocieerd, ligt in de vormen klankovereenkomst.
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Uit vroeger tijden kennen we vloeken als gans Velten, een uitdrukking als iemand voor Sint-Velten wensen 'iemand naar de duivel
wensen', en het nog in dialecten bewaarde voor Sint-Velten 'in het wilde weg'. In verwensingen komen
we zijn naam onder andere tegen
in het oude dat hem Sint-Velten
schen 'moge hij de vallende ziekte
krijgen', dat u Sint-Velten haal 'moge de duivel je halen' en brui voor
Sint-Feiten 'loop naar de duivel'. In
1825 schreef Willem Bilderdijk in
zijn Nieuwe Taal- en Dichtkundige
Verscheidenheden-. 'In mijn tijd zei
men nog wel Laat hem voor sintVelten loopen, een soort van vloek,
gelijk: Laat hem naar den... loopen.'

Overige verdwijnverwensingen
Er bestaan, tot slot, nog talloze andere verwensingen waarmee men iemand aanspoort om op te donderen. Ze bestaan meestal alleen maar uit
de gebiedende wijs van een werkwoord, vooral een samenstelling met op.
Te denken valt aan donder op, donderstraal op, duvel op, flikker op, hoepel
op, kanker op, kleert op, kloot op, kraam op, kras op, kut op, lazer op, lazerstraal op, lui op, mieter op, pleur(t) op, rot op, sodeflikker op, sodemieter
op, teer(t) op, tieft op, vlieg op, zeik op, en de typisch hedendaagse verdwijnverwensingen ziek op en zout op. Ook maak dat je wegkomt, maak
je weg> pak je biezen en scheer je weg zijn verdwijnverwensingen, net als
het uit het Engels geleende fuck off.
De Vlaamse volkstaal kent verschillende verdwijnverwensingen die beginnen met hef(t), zoals hef(t) u weg. In het Vlaams betekent wegheffen
'optillen; optillende van een plaats wegnemen', maar ook 'heengaan, vertrekken'. Daarnaast is foert 'voort' daar als verwensing gesignaleerd.
De meeste van deze verwensingen zijn tot cliché verworden en staan
ook in de gewone woordenboeken. Daarom behandelen we er hier slechts
een paar wat uitgebreider.
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Ik wens u op het vaantje van
de toren
Het Vaantje van de toren' staat in
deze Vlaamse verwensing voor een
plaats die niet bereikbaar is.

Lazerstraal op
Deze verdwijnverwensing, ontstaan als versterking van lazer op of
een combinatie van lazer op en donderstraal op, komt ook voor in de
vorm opgelazerstraald. Zo schreef
L.H.A. Drabbe in 1901 in Het dappere Hollandsche Leger:

Ik wou dat je op de
Kollenberg zat
De Kollenberg is een hoogte ten
zuiden van Sittard. L. van der Heij- De keukendeur gaat rammelend
den tekende deze verwensing in
open; een soldaat-boerenjongen ...
1927 op in het Sittardse dialect: ich
slungelt binnen.
wol das te op de Kolleberg (de Graet- - Wat mot jij hier? vraagt ruw de
hei) zout, met als verklaring 'ik
kok, wi-je wel 's gauw oplazeren ....
wou dat je op de Mookerhei zat'.
- Ik mot vóóreten.
Ook aan het eind van de jaren ze- Vooruit, opgelazerstraald, alle
ventig is deze verwensing nog in
vooreters tegelijk.
Sittard gesignaleerd. Een variant
uit het begin van de achttiende Maak je/u weg
eeuw luidt ik wou dat hij op de
Dit is een van de oudste verwenAmersfoortse berg zat.
singen in dit boek. Al in 1561 schreef
Dirck Volckertszoon Coornhert:
Kruip op een hert en rijd
'Maect u wech, de goden haten u.'
Toen was dit nog een krachtige verermee naar Spanje
wensing. Later kwam deze verwenIn 1984 opgegeven door Mullesing vooral in Nederlandstalig Belbrouck. Mogelijk baseerde hij zich
op het Algemeen Vlaamsch idioti- gië voor.
con van L.W. Schuermans. Deze
Vlaamse priester noteerde in 1865: Rot op
Ik wenschte dat hij op nen hert naar Gewoon is ook het bevel oprotten.!,
net als rot aan de kantra eens even
Spanje reed. Als toelichting geeft
snel opzij'. In o.a. Gouda zegt men
Schuermans: '[Dit] zegt men te en
rotstraalt op, en ongeloof wordt
in de omstreken van Kortrijk, om
soms weergegeven met rot nou
te bedieden: ik wenschte dat hij algauw op.
gauw uit mijn oogen ware en nooit
terug keerde, of dat ik van hem
Rot op naar je eiland
teenemaal ontslagen ware.' Mullebrouck vermeldt tevens de variant
Gehoord in Amsterdam en Rotterik wenste dat ge op een tochtige stier dam, het eerst omstreeks 1946.
naar Engeland reed.
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Rot op naar je oude moer/opoe
Gesignaleerd in Amsterdam.
Oprotten met je dikke
vetkwabben
Ingezonden door leerlingen van
een middelbare school in NoordBrabant. Qua vorm een verwensing, maar de betekenis is 'ga als de
donder opzij'.
Tief(t) op
Vooral veel gehoord in Rotterdam,
maar ook daarbuiten geen onbekende, getuige inzendingen uit
Culemborg en Son (in de vorm tijf
op). Tief(t) is - vanzelfsprekend een verbastering van tyfus.
Tief(t) de tempel uit
De tekst van Jezus, vrij vertaald in
het Rotterdams. Eén informant benadrukt dat het in dit geval tiefen
niet tiefi is. Een ander kende uit
zijn 'Rotterdamse tijd' echter tieft
de tempel uit.
Tief(t) de tent uit
Eveneens in Rotterdam gehoord.
Verdwijn als een scheet in de
maneschijn
Rijmende verdwijnverwensing die
werd ingestuurd door een Rotterdammer.
Verhaar
Met deze ook in de Grote Van DaIe (1992) opgenomen verwensing
wil men niet zeggen dat iemand

zijn haren moet verliezen. Verhaar
is de gebiedende wijs van een werkwoord dat 'verwijderen, vertrekken' betekende. In de algemene taal
is die betekenis allang niet meer bekend, maar de verwensing heeft
haar wel bewaard. Eigenlijk betekent verhaar dus 'loop heen, ga
weg'.
De verwensing verhaar is al meer
dan vier eeuwen oud en in de algemene taal niet meer gebruikelijk.
Vermoedelijk is ze in het Zuiden
nog wel bekend. In Zeeland kan
men ook nog je kunt verharen horen.
Verhaar met je hoed op
Iemand uit Heemstede schreef:
'Met een zekere tederheid vertelde
mijn vader destijds dat zijn moeder (geboren in 1853) de verwensing
uitsprak: "Verhaar met je hoed op!"
"Ze heeft het nog gebiecht ook,"
zei mijn vader (geboren in 1875),
die wel wat anders gewend was bij
de Koninklijke Marine.'
Vlieg ...
Naast vlieg op en laat hem vliegen
'hij bekijkt het maar', zijn er nog
enkele verwensingen met de gebiedende wijs van vliegen, zoals:
Vlieg naar de maan
De gevleugelde variant van loop
naar de maan, en
Vlieg (maar) omhoog
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Zout op
Net als ziek op is zout op een typisch hedendaagse verwensing, die
vooral bij jongeren populair is.
Ook de vormen opzouten! en opzieken! zijn gewoon. Een voorganger, die al in 1920 is opgetekend, is
laatje opzouten. Opzouten betekent

daar '(eetwaren) in het zout leggen,
om ze voor bederf te bewaren'; in
de verwensing wordt dat figuurlijk
gebruikt: laat je conserveren, met
andere woorden: 'Sterf.'
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5- Afweerverwensingen
Als we naar het benoemingsmotief kijken, vormen de ziekteverwensingen
in het Nederlands verreweg de grootste groep. Maar kijken we alleen naar
de functie en de betekenis, dan zien we dat de meeste verwensingen uitdrukken dat iemand totaal niet wil doen wat van hem verlangd wordt of
dat hij helemaal niet gelooft wat hem wordt verteld; de betekenis is dan
in de meeste gevallen 'rot op, donder op, ik wil niets met je te maken
hebben, je kunt me wat, bekijk het even, ik denk er niet aan, ga toch weg,
maak dat je wegkomt, laat mij met rust' of 'ik geloof er echt helemaal
niets van, je liegt dat je barst'.
Al deze verwensingen geven uiting aan minachting, ongeloof, onwil,
desinteresse, onverschilligheid of een mengeling daarvan. De verwenser
wil de ander op afstand houden: hij wil onder geen beding doen wat de
ander wil, of geloven wat de ander zegt, of zelfs maar omgaan met die ander. Omdat er dus sprake is van een afwerende houding spreken we van
afweerverwensingen.
De grootste groep begint met je kunt {kan). Deze groep is naar believen uitbreidbaar: in het verwenssysteem is als het ware ingebakken dat
naast een verwensing als krijg de pip een vorm als je kunt (van mij/wat mij
betreft/voor mijn part) de pip krijgen kan bestaan. Maar naast je kunt me
de bout hachelen bestaat geen verwensing krijg de bout of hachel mij de
bout. Er zijn dus twee soorten verwensingen die beginnen met je kunt-.
verwensingen die alleen maar voorkomen in deze vorm en verwensingen
die als alternatief kunnen optreden voor andere verwensingen.
Een tweede grote groep afweerverwensingen begint met kus of lik. In
dit soort verwensingen zien we opvallend veel genitaliën, achterwerken en
andere delen van het menselijk lichaam verschijnen. Ze zijn dan ook vaak
bewust grof en taboedoorbrekend. De verwenser kleineert de ander als het
ware door hem of haar te gelasten een nederige, veelal onfrisse handeling
uit te voeren {lik me reet, ik heb net gescheten). Ook de verwensingen die
met kus of lik beginnen, komen vaak in een vorm met je kuntvoor. De afweerverwensingen met schijten worden aan het eind behandeld.
@#$% A &*(!
Bak mijn navel op
Ongeveer 30 jaar geleden hoorde

een informant in Amsterdam bak
me navel op. Over de herkomst van
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de verwensing tast hij in het duister:
Met deze uitdrukking kom ik slecht
uit de voeten, of het zou zo moeten
zijn dat de navel als een gaatje wordt
gezien. Een gat, een afwezigheid
van materie, opbakken, dat levert
natuurlijk niet veel, zo niet niets op.
Daar kan de aangesprokene het dan
mee doen.
Het zou ook simpelweg een verwensing kunnen zijn waarmee men
iemand een zeer karig maal toewenst of een nonsensverwensing.

het niet ongewoon om een verwensing met hang te beginnen.
Voorbeelden zijn:
Hang een trommel aan uw
gat, dan kun je rammelen
Hang eraan en zwier voor
niets
Hang uw smoel aan de
kapstok
Hangt u met uw kloten aan
een nagel

Je kunt (voor mij) aan het gas
Fuck you
'Met krijg de aids! is dit volgens onAls een leraar zijn eigen boek kaft
ze zegslieden de ergste vervloeking
met een Playmate,' schreef Beatrijs of verwensing die iemand kan overRitsema onlangs in NRC Handelskomen. Het is niet uitgesloten dat
blad\ zou hij onmiddellijk aangehier de wrange herinnering aan de
klaagd worden wegens seksuele injodenvervolging een rol speelt,' altimidatie. Als leerlingen een T-shirt
dus Van Sterkenburg (1997). In de
met Fuck you!-opschrift aantrekken jaren zeventig werd deze verwenof een middenrif blootlatend gedesing veel gehoord in luchtvaartcolleteerd disco-hesje, valt dat onkringen.
vermijdelijk onder de individuele
Varianten zijn ze kunnen (voor
expressie van hun armzalige idenmijlvoor mijn part) aan het gas en
titeit.' Fuck you, letterlijk 'neuk jelaat ze maar aan het gas gaan. In
zelf', is in het Engels een van de
Filmpje! (1995) van Paul de Leeuw
meest gehoorde verwensingen en
zegt diens alter ego Bob de Rooy:
inmiddels ook hier erg geliefd, sajoh, leg jij je tieten op het gas. Hier
men met bijvoorbeeld ga je moeder
zal overigens het gasfornuis zijn benaaien en neuk je moeder van me. doeld.
Fuck you gaat veelal gepaard met
een opgestoken middelvinger.
Je kunt als een plumpudding
in elkaar pleuren, van de
Hang ...
botontkalking
Vooral in de Vlaamse volkstaal is
Gehoord in Den Haag.
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Je kunt (voor mij) de boom in
Algemeen bekende verwensing.
Veelgehoorde uitbreidingen zijn:
Je kunt (voor mij) de bomen in
Je kunt (voor mij) de hoogste
boom in
Je kunt de pot op
Oftewel 'ik heb schijt aan je'. Met
de pot wordt de waterpot of po bedoeld, die vroeger deel uitmaakte
van het interieur van iedere slaapkamer.
In de Vlaamse volkstaal wordt
ga, zet u op de pot gezegd. Varianten zijn je kunt/kan me de pot op, je
kunt van mij de pot op.

Je kunt een kind door je neus
krijgen
Een parallel vinden we bij een bepaald type zelfverwensing: ik mag
lije dat je een jong kreeg langs allebei je neusgaten.
Je kunt een paraplu in je reet
krijgen
Gehoord in Haarlem.
Je kunt het bos in
Variant van je kunt de boom in.
Je kunt het dak op
Gewone verwensing, misschien gevormd naar ga op het dak zitten.

Je kunt het hartgespan krijgen
Inmiddels verouderde Jiddische
verwensing, door Beem (1959) opJe kunt me de pot op met een
deken tegen het kouvatten
gegeven in de vorm er sol es harzEen door Van Eijk (1995) vermelgeschpan kriegen 'hij kan het hartgespan krijgen'. Hartgespan is een
de uitbreiding.
oude medische benaming voor heftige pijn in de maagstreek. Men
Je kunt de takke krijgen, de
dacht vroeger dat die pijn werd verblaadjes komen er vanzelf aan
oorzaakt door een beklemming van
Je kunt de takke krijgen is een variant van krijg de takke. In deze uit- het hart, vandaar die naam.
breiding wordt takke schertsend
geassocieerd met de takken van een Je kunt het me doen
boom. In feite is takke een verbas- Het woordje het kennen we uit vertering en verkorting van het Franschillende verwensingen, zoals
se attaque 'beroerte'.
krijg het, bekijk het maar (of everi).
Van Sterkenburg (1997) vermoedt
dat de letterlijke betekenis van je
Je kunt door je frame zakken
kunt het me doen is: 'je kunt het ikVolgens een informant een couweet-niet-wat met me doen'. In dat
rante verwensing, die in ieder gegeval zou het oorspronkelijk een
val vaak wordt gebruikt door Haarzelfverwensing zijn. Bij zelfverlemse scholieren.
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wensingen komt de vorm^V kunt...
echter niet voor. Waarschijnlijk is
dus de oorspronkelijke betekenis:
'je doet maar wat je niet laten kunt,
ik bemoei me er niet mee; bekijk
maar wat je doet, mij interesseert
het niet'.
Je kunt in een raket naar de
maan
Algemeen bekende verwensing,
met als betekenis 'ga heel ver weg
want ik geloof er helemaal niets
van'.
Je kunt je beter over laten
naaien
Bij de marine gebruikte

verwen-

sing die betekent 'je bent zo'n
slecht exemplaar dat je eigenlijk
opnieuw gemaakt zou moeten
worden'. Naaien kan hier 'door
middel van naald en draad vervaardigen' betekenen, maar ook
'neuken' - voor de betekenis van de
verwensing maakt dat niet uit.
Je kunt me de bout hachelen
In 1870 voor het eerst opgetekend,
in het Spreekwoordenboek van P.J.
Harrebomée. De herkomst is niet
helemaal duidelijk. Hachelen moet
hoogstwaarschijnlijk worden begrepen als '(gulzig) eten'. Het
komt in die betekenis in verschillende dialecten, in de Duitse dieventaal en in het Jiddisch voor.
Volgens Endt (1974) betekent bout
hier 'poep'. Daarmee zou de verwensing dus op z'n Engels luiden:

eat my shit. Maar bout zou evengoed een benaming voor het mannelijk lid kunnen zijn of voor een
stuk vlees of bot, met inbegrip van
de bil. Men zegt ook hij kan me
zijn bout hachelen en het zal me aan
mijn bout hachelen 'het maakt
mij niets uit'. In Maastricht zeiden
ze aan het begin van deze eeuw
de kins miech gebouthacheld weurde.
Een hedendaagse variant is je
kunt/kan me de bout. Een informant uit Amsterdam geeft hiervan
als voorbeeld:
Ga jij effe 'n frietje halen.
J a zeg, j e k a n m e de bout.

Je kunt me gestolen worden
Een verwensing die vooral in de
Vlaamse volkstaal direct tot iemand gezegd wordt. In Nederland
hoort men meestal hij, zij of het
kan mij gestolen worden.
Ge kunt me fijn gestolen worden
Aan het begin van deze eeuw opgetekend in Antwerpen. Ook Mullebrouck (1984) geeft deze Vlaamse verwensing.
Ge kunt me gestolen worden in
volle dag
Vlaamse uitbreiding. In volle dag
staat voor 'op klaarlichte dag'.
Ge kunt me gestolen worden
met heel uw santeboetiek
Een andere Vlaamse uitbreiding.
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Heel uw santeboetiek zou in Nederland heel je santenkraam zijn.

bruikt voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Het WNT kent deze betekenis ook, maar dan alleen uit
Nederlandstalig België, waar het
tevens werd gebruikt als minachtende benaming voor een vrouw.

Je kunt mijn kutje kussen
Volgens een informant wordt deze
verwensing vooral in SurinaamsNederlandse kringen gebruikt. Dit
zou ook gelden voor de volgende. Je kunt me wat
Zie ook je kunt mijn viool kussen.
Oftewel 'bekijk het maar'.

Je kunt mijn zak opblazen
In Nederlandstalig België een gewone verwensing, vermeld door
Desnerck (1972) voor West-VlaanJe kunt mijn reet roesten
deren en door Staelens (1982) voor
Een verwensing uit Den Haag, die
Belgisch
Limburg.
Hetzelfde
ongetwijfeld is ingegeven door de
wordt uitgedrukt in Nederland
informele uitdrukking dat zal me
aan mn reet roesten 'dat kan mij met blaas(t) hem op, maar ook ze
kunnen mn zak opblazen en ze kunniets schelen, daar heb ik totaal
nen me de zak opblazen komen
geen belangstelling voor; mij een
voor. Bij de uitdrukking wordt
zorg'.
soms een gebaar gemaakt: de duim
wordt in de mond gestoken en de
Je kunt me rug op
wangen worden opgeblazen. Een
Algemeen gangbare verwensing.
uitgebreide Vlaamse variant is ge
kunt mijn zak opblazen, de pomp
Je kunt me rug op en er over/
(ook:
hetpijpje) hangt er bij. De uitvan mijn buik weer af
gebreide
Nederlandse tegenhanger
Schertsende uitbreiding die klaardaarvan - ingestuurd door iemand
blijkelijk in verschillende delen van
uit Gouda - luidt je kan mn kloten
het land gebruikt wordt. In het
kussen en je kan mn zak opblazen,
Limburgse Montfort wordt gezegd
doe kins mich de rök op en euvere het pijpje hangt erbij.
boek aafi]c kunt mijn rug op en
over mijn buik eraf). Een infor- Je kunt voor mijn part...
Een verwensing waarbij iets vresemant uit Den Haag kende je kan
mn rug op en van mn buik d'r weer lijks naar believen ingevuld kan
worden. Omdat er iets (bewust)
af.
wordt weggelaten, is hier sprake
van een zogenoemde elliptische
Je kunt mijn viool kussen
verwensing.
Het woord viool wordt hier geJe kunt mijn poepgaatje
neuken
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Je kunt voor mijn part
driehoekig en vierkant
Opnieuw een elliptische verwensing; hier is schijten weggelaten.

In Groenlo had je tot circa eind jaren zeventig een varkensslachterij genaamd de Luto. Op de basisschool
hadden we natuurlijk ook een aantal 'loop naar de ...' of 'krijg de ...'
verwensingen. Maar voor een van de
meest gehoorde verwensingen daar
moest nog betaald worden ook, namelijk: 'Ach, koop toch een kop bij
de Luto.' (Of in het dialect: 'Ach,
koop uw 'n kop bie de Luto.')

Je kunt ze kussen
In het WNT wordt in het artikel zij
(I) een groot aantal, vooral gewestelijke uitdrukkingen met ze behandeld. Het woordje ze wordt
daarin met opzet gebruikt als men
bepaalde zaken niet wil of behoeft
te noemen. Ze kan - dat zal dui- Krijg een baard
delijk zijn - ook betrekking hebGebruikt op een middelbare
ben op de testikels. Het WNT geeft school in Haarlem met als beteketwee voorbeelden uit Belgisch
nis 'je kunt me de bout hachelen,
Limburg: dzje kunt ze (miech) kis- vlieg op'.
se 'je kunt ze (me/voor mij) kussen
en ze schuren voor 'luieren, niets Krijg tandjes
uitvoeren. De verwensing je kunt
Een informant uit Alkmaar schrijft:
ze kussen is dus rechtstreekse familie van kus mijn kloten. Voor de
'Krijg tandjes,' zegt mijn zwager geVlaamse volkstaal geeft Mulleregeld, wanneer hij wordt verrast
brouck (1984) niet alleen ge kunt ze
door tegenslag of een geheel onkussen, maar ook ge weet ze (te) han- voorziene omstandigheid, zowel
gen, ge moogt ze kussen.
thuis als in het renoverend bouw-

Kijkt die man me door zijn brilleglazen aan met een paar oogen alsof hij zeggen wou: 'Keer jij je ereis
binnenstbuiten, David.'

vak waarin hij werkzaam is. Hij
kent de uitdrukking al minstens
tien jaar en heeft hem opgedaan in
zijn woon- en werkgebied tussen
Den Helder en Amsterdam. Mogelijk is het een allitererend eufemisme voor 'krijg de tering'. Van zijn
vier kinderen (tussen 4 en 11 jaar
oud) zijn er drie onder behandeling
van een orthodontist.

Koop toch een kop bij de Luto
Ingezonden door iemand uit
Groenlo:

Krijg tandjes staat dus ongeveer gelijk aan 'krijg nou wat, bekijk het
nou', maar wordt soms ook ge-

Keer jij je eens
binnenstebuiten
In 1886 door Justus van Maurik gebruikt in Uit één pen:
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bruikt voor 'word volwassen' ('joh
krijg tandjes, ga je moeder pesten).
In de jeugdtaal wordt tandjes! ook
als uitroep gebruikt: 'Tandjes, niet
te gelove!'
Krijg (nou) tieten
Halverwege de jaren negentig gehoord in Leiden. De verwensing
zou ook in een reclamespotje zijn
gebruikt en werd onlangs nog op
televisie gebezigd door de cabaretgroep Purper. De betekenis zal in
de meeste gevallen zijn 'vlieg op,
krijg wat, bekijk het'. Maar een informant uit Alkmaar schrijft:
De kinderen van mijn zwager zeggen krijg tieten omdat hun moeder
kleine borsten heeft, die af en toe
onderwerp van goedmoedige spot
zijn. De kinderen gebruiken de uitdrukking als ze stoer hun vader willen imiteren.
Deze verwensing werd ook ingezonden door een scholier uit het
Limburgse Schinnen. Hij vermeldt
uitdrukkelijk dat dit tegen een jongen werd gezegd. In dit geval wordt
niet zozeer met een lichamelijk gebrek bespot, maar wenst men iemand niet bij hem passende lichaamsdelen toe.
Krijg drie hangtieten
Gehoord in Rotterdam.
Krijg een zeiksnor
In de jaren veertig was dit in Rot-

terdam een veelgehoorde verwensing. Zij wordt in verband gebracht
met de indertijd beroemde Rotterdamse piskijker Pieter van Bijsterveld. Zie verder bij loop met je pis
naar Bijsterveldbï) de verdwijnverwensingen.
Kus mijn aars
Deze variant van lik mijn aars is al
zeer oud. In de zestiende-eeuwse,
in Antwerpen uitgegeven rederijkersbundel Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen staat:
Ghy rechte vertwijfelde gheck
Ghy meught mijn eers cussen met
uwen beek.
Ook in het Duits is den Ars küssen
gewoon. In het Vlaams zegt men
kus mijn naars.
Kus mijn botten
Mullebrouck (1984) vermeldt
kus(t) mijn hotten en lik mijn botten als typisch Vlaamse verwensingen. Ook de Grote Van Dale (1992)
kent de dialectische uitdrukking
kust mijn botten, die verder in de
verkorte vorm mijn botten en in de
variant ge moogt mijn botten kussen
bekend is. Bij botten moeten we
niet denken aan knoken, beenderen, al werd het daar later wel mee
geassocieerd; bot is hier een gewestelijk woord dat teruggaat op het
Franse botte 'laars'. De letterlijke
betekenis is dus 'lik mijn laarzen'.

144

afweerverwensingen

Kus mijn broek
Begin jaren tachtig opgetekend in
de Vlaamse volkstaal. Het woord
broek heeft in Nederlandstalig België meer toepassingsmogelijkheden dan in Nederland, vooral in de
informele taal. We noemen hier
slechts zijn broek aan iets vagen of
vegen ergens met de pet naar gooien, iets aan zijn laars lappen' en iemand de broek uitvegen 'iemand de
mantel uitvegen, iemand ernstig
berispen'.
Kus mijn ende, loop naar
Oostende
Slotverwensing van een Vlaams
verwensingen-gedichtje, dat in het
hoofdstuk over rijmende verwensingen besproken wordt.
Kus mijn gat
Aan het begin van deze eeuw opgetekend in Antwerpen, als kust
mij(n) gat. In Nederland is de vorm
je kunt mijn gat kussen gewoner. In
de streek rond Luik sprak men aan
het eind van de vorige eeuw van een
kus-mijn-gat voor 'een verachtelijke man of vrouw'. De Vlaamse
volkstaal is ook deze rijmende verwensing rijk: kus mijn gat, loop naar
de stad.
Kus mijn gat, het is uit twee
stukken
Grappig bedoelde uitbreiding,
eveneens in de Vlaamse volkstaal
opgetekend.

Kus mijn hielen
Aan het begin van deze eeuw gehoord in Oost-Vlaanderen. Het
WNT noemt dit een 'platte verwensching'. Met hielen worden niet de
hielen zelf bedoeld, maar de delen
van het schoeisel die de hielen omgeven. De verwensing is dus vergelijkbaar met lik mijn laars, kus mijn
botten en dergelijke.
Kus me hol
Minder gangbaar dan lik me hol.
Met hol wordt uiteraard de aarsopening bedoeld.
Kust het hol van Fluto!
In deze Vlaamse verwensing, die
begin jaren tachtig werd gehoord,
is Fluto waarschijnlijk een verbastering van Pluto, de god van de onderwereld.
Kus mijn kloosterstraat
Kloosterstraat is in deze Vlaamse
verwensing een eufemisme voor
'bilnaad'.
Kus mijn kloten
Zowel in Nederland als in Nederlandstalig België een algemeen bekende verwensing. In het Limburgse Montfort zegt men lek mich
de tes, wat neerkomt op 'lik m'n
testikels'. Gangbare varianten zijn:
je kunt me de kloten kussen, je kunt
mn kloten kussen. Uitgebreide varianten uit de Vlaamse volkstaal
zijn:
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Ammehoela, lik me reet, je kunt m'n kont kussen!
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Kus(t) de bok zijn kloten
Kus(t) de kloten van Herodes,
ze hangen achter Pilatus' deur
Kus mijn knoppen
Kus mijn knoppen, vooral voorkomend in de vorm je (ge) kunt mijn
knoppen kussen,, wordt met name in
het zuiden van ons taalgebied gebruikt. Het is een net alternatief
voor kus mijn kloten.
Kus me kont
Algemeen bekende verwensing. In
de negentiende eeuw zei men je
kont voor 'bekijk het maar, lazer
op'. In diezelfde betekenis gebruikte Herman Heijermans aan je
kont. Aan het begin van deze eeuw
zei men in Antwerpen kus me de
kont. Veelgehoorde varianten: je
kunt mijn kont kussen en je kunt me
de kont kussen.
Kus me de kont en lik me de
blaas
In Rotterdam gesignaleerd als antwoordverwensing, gebruikt als
dooddoener en met het vooropgezette doel juist geen antwoord te
geven:
En wat zei de baas?
Kus me de kont en lik me de blaas.
Kus me kont en lik me gat
Ingestuurd door iemand uit het
West-Brabantse Nispen, die vermeldde dat deze combinatie van

twee verwensingen daar werd gebruikt bij wijze van stopwoord of
dooddoener.
Kus de kont van Herodes
Variant van de Vlaamse verwensing
kust de kloten van Herodes, ze hangen achter Pilatus' deur.
Kus de kont van 't vogeltje, dan
krijgt ge een pluimen smoeltje
Eveneens gesignaleerd in Nederlandstalig België.
Kus me krent
Het schijnt dat vooral zeelieden
krent aanvankelijk gebruikten voor
'achterste'. Men kon vroeger ook bij
zijn krent zweren: 'Dat zweer ik byme krent', heet het in De Helsche
Kermis (1718) van J. Rosseau. In
1783 schreef J. Le Francq van Berkhey in een boekje met de prachtige
titel De Hellevegen in de Trekschuit,
ofKyf- en Scheldparty tusschen Kaat
Spinnesnor en zekere Zusters en Broeders uit de Paskwilmakers Club, by
de order der Zwendel Concubynem
'Kus me krent, de groetenis aan je
Koemoers broer, buffel.'
Kus mijn oren
Een verwensing die in Vlaanderen
gebruikt wordt om, zoals het WNT
het uitdrukt, 'uitdrukking te geven
aan een gevoel van wrevel of verveling, en daardoor te kennen te
geven dat men met rust wenscht te
worden gelaten'.
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Kus mijn oren, er is een gaatje
in
Uitgebreide variant.
Kus de helft van mijn oren, ge
zijt de hele niet waard
In 1890 opgetekend in het gebied
rond Luik.
Kus mijn orgel, dan heb je
muziek voor niets
Vermeld door Mullebrouck (1984).
Kus mijn poeperd
Kus mijn poeperd, ook wel poeper en
vroeger poepaard, is al een oude
verwensing. Een variant is kus mij
de poeperd. De verwensing komt al
voor in de poëziebundel Gemengelde Parnas-Loofuit 1693, waarin ook
de informele uitdrukking zijn poeperd aan iemand of iets afvegen 'een
diepe minachting hebben voor iemand of iets' wordt gebruikt.
Kus mijn reedikuul
Een redicuul (nu reticule) was een
bepaald soort damestasje. Deze
Vlaamse verwensing moet het echter hebben van de associatie met
reet' kont' en ridicuul 'belachelijk'.
Kus me reet
Een minder gebruikelijke variant
van lik mijn reet. Een geijkte variant is je kan me reet kussen.

verwensing die al in de negentiende eeuw voorkwam. Omstreeks
1920 werd ook wel laat naarje rondhoren gebruikt. Nu is laatje nakijken de meest voorkomende vorm.
Oorspronkelijk werd vanzelfsprekend bedoeld: wat je doet of zegt is
zo gek dat je naar het gekkenhuis
moet om je er te laten onderzoeken.
Deze betekenis ontwikkelde zich
tot 'ik geloof er helemaal niets van,
lazer op', maar de uitdrukking
wordt ook wel gebezigd voor 'doe
niet zo gek, je moest je schamen,
ben je mal?' Joost Zwagerman gebruikte de verwensing in 1989 in
Gimmick! Twee jongetjes zitten in
het trappenhuis als de hoofdpersoon voor de tweede keer passeert:
'Moet je d'r nou alweer langs, klojo?' Het jongetje dat is gaan zitten
heeft inmiddels een zakmes te voorschijn gehaald en pielt ermee in het
hout van de trapleuning.
'Gaan jullie nou met dat zakmes
maar even gezellig een ouwe vrouw
rippen, oké?'
Allebei de ventjes rollen zowat de
trap af van de pret. Als ik de benedendeur achter me dichttrek, roepen ze met overslaande stem: 'Laat
je nakijken, motherfucker! Laat je
nakijken!'

Lik aan mijn vorre
Vorre is een nevenvorm van voor
'spleet, gleuf'. Vooral in de provinLaat naar je kijken/laat je
cie Antwerpen en in Zuidoostnakijken
Laat naar je kijken is een frequente Vlaanderen betekent voor {vorre)
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aarsspleet, bilspleet, achterste'.
Met lik aan mijn vorre wordt dus
lik mn gat of, meer in het bijzonder, lik mn naad bedoeld.
Lik de billen van de
sjouwerman
Gehoord in Rotterdam. Een sjouwer of sjouwerman is onder meer
een arbeider die hielp bij het laden
en lossen van schepen.
Lik me aars
In deze algemeen bekende verwensing wordt aars soms ook uitgesproken als maars. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Limburgse
M o n t f o r t , w a a r men, onder invloed van het Duitse leek mich am
Arsch, zegt: lek mich emaas en doe
kins mich emaas lekke 'je kunt m'n
aars likken'. Volgens een kenner
van het Utrechtse stadsdialect
klinkt je kunt me de aars likken ook
daar als je ken me de maors likke.
Deze uitspraakvariant is al vroeg
opgemerkt. Zo schreef L.H.A.
Drabbe in 1901 in het Het dappere
Hollandsche Leger.
'Zonderflauwekul, Dijkstra,' vraagt
'n ander, 'maar hoe laat leve we?'
'Half vijf,' bromt Dijkstra te goeder
trouw.
'Dan kan je me om vijf uur de maars
likke,' is 't wederantwoord. Algemeen gelach.
En Herman Heijermans noteerde
in 1904 in Diamantstad.

'Nog, lek me de maarsch!,' snauwde Dovid.
'Lek jij mijn de maarsch! Over wadde mot ik jóu de maarsch lekke?' - ,
gijnig vroeg Suikerpeer, nalachend,
stem als 'n vetprop.
'Lek 'm dan dubbeld,' droog Dovid
zei [...].
Lik me de aars in Breukelen
In Utrecht gehoorde versterking.
Men zegt daar lik me de maors in
Breukele. Maors betekent hier niet
alleen 'aars' maar is ook een toespeling op het dorp Maarssen.
Lik mijn botten
Zie kus mijn botten.
Lik mijn elleboog
In verwensingen spoort men iemand bij voorkeur aan het achterwerk of onderdelen van de schaamstreek te likken, maar het terrein is
naar believen uitbreidbaar. Lik
mijn elleboog werd bijvoorbeeld in
1984 genoteerd als Vlaamse verwensing.
Lik me gat
Deze algemeen bekende verwensing, die ook in de Grote Van DaIe (1992) staat, is al in 1709 te vinden in het blijspel De Gewaande
Weuwenaar.
Arien Kraan. Hey! Smeermoes, Ükt
beiden 't gat van Arien Kraan.
Willem. Laat dat de Beul doen.
Arien Kraan. Die zal geld aan jou
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verdienen, Want je houd platte Kit
tusschen negen en tienen.
Met platte kit wordt een winkel bedoeld waar men gestolen goederen
verkoopt. In 1862 werd de woordenboekmaker J. Kramers jz. nog
scherp aangevallen omdat hij in
een woordenboek het woord gatlikken had opgenomen.

typisch Amsterdamse verwensing.
Waarschijnlijk is lik mijn aars (lik
me de aars) van invloed geweest.
Zie ook kus mijn botten.
Lik me naad
Naad is hier natuurlijk een verkorting van bilnaad. Men zegt ook in
zijn naad zitten voor 'zeer bang
zijn'. De Grote Van Dale (1992)
vermeldt als voorbeeldzin: 'hij was
zó bang dat je wel een ei in zijn
naad kon gaarkoken.'

Lik me hol
Deze verwensing, die de Duitsers
kennen als leek mir das Hol, stamt
uit de vorige eeuw. Lik me hol Lik me neus
wordt tegenwoordig ook gebruikt
Gehoord in Den Haag.
als uitroep van afkeer of geringschatting. In de markt- en dieven- Lik me reet
taal werd likmehol&djv het eind van In kranten komen we deze algede negentiende eeuw gebruikt voor
meen bekende verwensing nogal
'daalder'. Dat komt omdat er ooit
eens tegen op de sportpagina's. Een
een daalder met het stempel HOL
voorbeeld:
(van Holland) was geklopt. Bij een
informant uit Culemborg zeggen
'Ik heb,' vertelt Gorter, 'Terry Lees,
ze thuis in mijn hol met jou.
een Engelsman, bij DS meegemaakt. Hij zat al een jaar of vijf, zes
Lik me laars
in Nederland en sprak toch nauwe'Wanneer een burger probeert een
lijks de taal. "Lik mijn reet," zei hij
af en toe. Dat was alles.'
straatjongen het verkeerde van zijn
(NRC Handelsblad 24.12.1991)
streken onder het oog te brengen,
zal dit in de regel niet de minste inEen minder gebruikelijke variant is
druk op de belhamel maken en hij
zal de man vernietigend toevoegen
kus me reet.
lik me de laars, vent, op je ogen, hij
zeit wat, kent mijn verrotten, wat Lik me bruine schuine schijtreet
wil zeggen schiet op, zeur niet zo,
'Mijn moeder,' schrijft een inforwat kan het mij schelen,' schreef Jo
mant uit Scheveningen, 'pestte
Daan in 1948 in haar boekje over
mijn vader vroeger altijd toen wij
de Amsterdamse volkstaal. Zij benog kleine kinderen waren, en
schouwde lik me de laars dus als een mijn vader, een keurige man, zei
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nooit wat terug behalve als het erg
werd, dan zei hij: "lik me reet."
Maar op een keer was het zo erg
dat "lik me reet" niet meer genoeg
was, en in plaats van haar een
dreun te geven zei hij toen: "lik me
bruine schuine schijtreet." Dat zijn
we als kinderen nooit meer vergeten. Ik gebruik het zelf ook nog wel
eens als ik erg kwaad ben.'

misme voor 'gat, hol'. Hoogstwaarschijnlijk is het Franse fesse
'bil' hierop van invloed geweest.
De spelling vestje zal zijn bepaald
door vest(je) 'kledingstuk'. Ook in
van-lik-me-vestje 'niets, prullig' is
vestje waarschij nlijk een eufemisme
voor 'hol, gat'.
Lik wat bescheten is, dan zult
ge weten wat stront is
Vlaamse variant van lik me reet... ik
heb net gescheten.

Lik me reet... ik heb net
gescheten
Ingestuurd door een dame uit
Monster: na de aanhef lik me reet Lui maar tegen mijn kont,
moet volgens haar een korte pauze want mijn kop is ziek
in acht worden genomen.
Een informant uit Oss in NoordBrabant kent deze verwensing van
haar man, die dit zei als er nogal
Lik me toges
lang gezwetst werd. De Vlaamse teZeker in joodse kringen een gewogenhanger luidt klapt tegen mijn
ne verwensing. De spelling vagat, mijn hoofd is ziek.
rieert: de Grote Van Dale (1992)
geeft tochus, toges, tokes en toochus.
Startpunt is het Hebreeuwse Met je kont op een hort, dan
tachat, dat 'onderste, beneden' be- kun je rijden dat 't snort
Rijmende verwensing die in Westtekent. Het Jiddisch kent onder
andere toocheslikker 'kruiperig ie- Friesland (Noord-Holland) voorkomt.
mand' (gevormd naar het Nederlandse gatlikker) en toochespoonem Het wordt volgens Langedijk
'glad of bleek gezicht' - zeg maar
(1971) gezegd als men iemand een
blotebillengezicht. Het woord toges verzoek weigert, in de vorm: mitje
is in 1887 voor het eerst opgetekend
kont op 'n hort kin je raie dat 't snort.
en werd in sommige kringen ook
Het woord hort is een dialectische
voor 'vagina' gebruikt. Men zegt tevorm van horde 'raamwerk, raamvens datplak ik aan mijn toges 'daar hor'. In Noord-Holland is hort
trek ik me niks van aan'.
onder andere de benaming voor
een raamwerk dat over het land
Lik me vestje/vessie
wordt gesleept om modder en mest
Alleen gevonden bij Van Sterkengelijkmatig te verdelen.
burg (1997). Vessie is hier een eufe-
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Mijn neus uit het kanaal in
Alleen gevonden bij Van Eijk (1995).

Steek je vinger in je kont,
draai hem drie keer rond, dan
heb je een Magnum
Neem je ballen en een
Deze eigentijdse verwensing wordt
knakworstje op een broodje
bevestigd door een meisje van acht
jaar, een jongen van tien jaar en een
De informant is een 9-jarige jonjongen van twaalf jaar. Een Maggen uit Voorburg: 'Dat zeggen ze
num is een bij de jeugd zeer popubij ons op school.'
lair, tamelijk duur ijsje, dat verkrijgbaar is met bruine (pure) en
Neuk je moeder
witte chocola. Het zal duidelijk
'Uit het Amerikaans-Engels slang
go fuckyour mother,' aldus De Cos- zijn dat hier de bruine versie bedoeld is. De naam verwijst naar de
ter (1998). De Franse tegenhanger
omvang van het ijsje.
luidt nique ta mere.
Pleurt in een wak
Te horen bij een Leidse studentenvereniging. Volgens een informant
alleen in de vorm met pleurt - zoals in het Rotterdams.
Schijt ...
Zie aan het eind van dit hoofdstuk.
Slik een bezem
Alleen vermeld door De Coster
(1998).
Steek een kaars in uw gat,
dan hebt ge geen kandelaar
nodig
Gehoord in Nederlandstalig België.

Steek u in een zak, en bedank
de wereld
Vlaamse verwensing, waarin steken
in 'stoppen, opbergen in betekent.
Stoof staande
In 1957 tekende Meyer Sluyser in
Voordat ik het vergeet deze verwensing op uit de mond van Amsterdamse straatmeisjes: stoof staande,
mietje. De Vlaamse tegenhanger
luidt stooft u met pruimen.
Stort door je enkels
Volgens Van Sterkenburg (1997)
betekent deze verwensing - net als
de volgende - 'maak dat je wegkomt'. Waarschijnlijker is 'bekijk
het maar, je kunt me wat'.

Steek (eens even gauw) je
Stort door je hoeven
lulletje in een mier
Vooral in de modieuze jeugdtaal is
Ingezonden door leerlingen van
hoefttn geliefd woord voor 'voet'.
een middelbare school uit Son in
Noord-Brabant, in de vorm steek es Bekend zijn onder andere het uit
de jaren tachtig daterende doorzijn
ejfe gauw je lulletje in een mier.
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hoeven gaan 'in extase geraken' en Val in de stront
van je hoeven gaan of storten voor
'in elkaar storten van vermoeid- Val in de zeik
heid'.
Val in mijn kastje
Curieuze verwensing, genoemd
Stort in
Ingezonden door iemand uit Amdoor Van Sterkenburg (1997).
sterdam.
Een informant uit Gouda kende de varianten rol in mijn nachtkastje en val of rol in mn zondagse
Val...
nest.
Verwensingen met val... zijn erg
populair. Bij de doodverwensingen
werden er al enkele genoemd: val Val in me zak
dood, val dood op je verjaardag, val Ingestuurd door iemand uit de stad
drie hoog het raam uit, val onder de Utrecht.
tram en val van het dak. In varianten van het bekende verwensingen- Val om
gedichtje dat begint met de regel
V a a k v o o r a f g e g a a n d o o r ach.
'Stik, verrek, verrot, verteer', staan
verder nog: val dubbel, val dwars, Val omhoog
val in brokken uit je rokken, val in Tegenstrijdige, en daarom schertde sloot (dan ben je dood), val in sende verwensing, toegestuurd
drieën voor mijn knieën, val in mo- door iemand uit het Noord-Braten voor mijn poten en val neer. De bantse Nuenen. De ietwat uitgevele verwensingen met val... hebbreide variant is: val toch een eind
ben één ding gemeen: de betekenis
omhoog.
is altijd 'val dood, bekijk het maar'.
Val in bonken
Men zegt ook je kunt (van mij) in
bonken vallen.

Verzak
Een verwensing die 'zak in de
grond weg' betekent. Niet gebruikelijk meer.

Val in de knoop
Vreet je kop op
Ingezonden door iemand uit
In Nederlandstalig België wordt
gezegd ge kunt in een knoop vallen. Amersfoort.
Ook waai in een knoop komt voor.
Vreet uw haar op, en schijt
Val in elkaar
kalotten
Gehoord in Utrecht, als val in meOpgetekend in Nederlandstalig
kaorl
België.
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Waai...
Naast de doodverwensing waai
dood zijn er nog enkele andere
rampspoedverwensingen die minder definitief klinken:
Waai in een knoop
Alleen gevonden bij Van Sterkenburg (1997).

hoord in Roosendaal in de vorm
zak voor mijn part door je kruis.
Zak er maar in
Zak in de beer
Dat wil zeggen: zak in de stront, in
het bijzonder: in de mensendrek.

Zak in de blubber
Waai om
In 1920 opgetekend in het tijd- Zak in de grond weg
schrift Buiten en nog altijd in geGenoemd in het WNT. Men zegt
bruik, ook in een vorm als je kunt
ook je kunt door de grond zakken.
voor mijn part omwaaien. Die laat- In een blijspel uit 1709 staat ik wou
ste vorm staat ook in de Grote Van
dat hij zo diep in de aarde zat als een
Dale (1992).
haas kan lopen op een dag. Een negentiende-eeuwse variant daarvan
is ik wenste dat hij zo diep in de
Word zo lang als mijn duim
grond zonk als een haas in tien jaren
Met andere woorden 'word zo
lopen kan.
klein als Klein Duimpje, krimp
sterk'.
Of wordt er gedoeld op een Zak in de stront
Een gewone verwensing, ook in de
klein exemplaar van het mannelijk
vorm je kunt in de stront zakken en
lid? Zo'n 30 jaar geleden gehoord
in Amsterdam, in de vorm wor so zak in de stront voor mijn part. Men
zegt tevens zak door de stront. Zo
lang as me duim.
schreef NRC Handelsblad op
27.2.1993 over tennisser Jacco ElZak door de bagger
tingh:
Zak door de grond
Eenfluitconcertis onzin, vindt Eltingh. En dan roepen ze, als hij van
Zak door de plee
de baan loopt, ook nog 'zakkenvulAlgemeen gangbare verwensing,
ler' tegen hem. Dan denk je toch:
toegestuurd door een Hagenaar.
'Ik ga nu naar huis. Zak toch door
de stront heen, ik ben miljonair.'
Zak door het ijs
Zak door je kruis
Algemene verwensing, onlangs ge-

Zak in het gehak(t)
Regelmatig te horen in Amster-
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dam. Gehakt wordt daarbij uitgesproken als gehak, waardoor de verwensing rijmt.

De Vlaamse tegenhanger hiervan is
houd uw bak dicht ofik kak erin, en
Haarlemse scholieren zeggen zal ik
es ejfe lekker in je bek schijten? Vooral in de Vlaamse volkstaal zijn verwensingen met schijten populair. In
1984 werden nog de volgende opgetekend:

Zak (toch) met je handel in
de drift
Gehoord in Utrecht, waar dit
klinkt als zak toch met je hdndel in
de Drif. Drift is de naam van een
gracht in Utrecht.
Eet kraakporselein, dan schijt
ge scherven
@#$% A &*(!
Ik schijt u een worst met een
pin
Schijt
Gewestelijk zijn er nogal wat verwensingen met schijten bekend. Zo Ik schijt u vierkant uit
zei men in het begin van deze eeuw
in Antwerpen schijt in uw bed. En Laat u opeten door de duivel,
in Groningen werd wel gezegd hij zal slunsen schijten
schijt je uit (.schiet die oei) of schijt Slunsen betekent 'vodden'.
je schoon uit {schiet die schoon oei)
als bedoeld werd 'loop heen, loop Schijt in de assen
naar de maan. Een West-Friese informant hoorde eens tegen een op- Schijt in de melk, en eet de
schepper zeggen: vreet je haar op brokken zelf
dan ken je pruiken schijten.
Het ontlasten speelt ook een rol Schijt in uw broek, het zullen
in min of meer bedreigende ver- vogeljongen zijn
wensingen. Zo schrijft een verpleegkundige die in de jaren tach- Schijt in uw hand, en maak
tig demente bejaarden verzorgde:
bollen
Zij lagen met zes personen op één
slaapzaal en sommigen lagen veel te
roepen, tot grote ergernis van een
van hen. Ze was zelf heel erg dement enriepals antwoord op al dat
gegil: 'Als je nou je bek niet houdt,
dan poep ik hem vol!'

Schijt omhoog
Te vergelijken met het in Nederland gehoorde (ach man) pis omhoog.
Uit de vele reacties blijkt dat de
verwensing in België nog springlevend is.
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Schijt omhoog, en doe uw
mond open
'Deze verwensing,' schrijft een informant, 'werd te pas en te onpas
gebruikt door mijn ex-vriendin,
een meisje uit Antwerpen (Linkeroever). Het blijft de lelijkste verwensing die ik ooit gehoord heb,
vooral met een sterk Antwerps ac-

cent uitgesproken: "Schèt umhoag
en doed' aaiwe mond open."'
Schijt omhoog, en kopt hem
Eveneens te horen in Antwerpen,
in de vorm schijt omhoog en kopt m.

@#$% A &*(!

56

6. Ironische verwensingen
Als ik jou ooit vervloeken moet
Wens ik je dit ene kwaad
Dat je geld krijgt in overvloed
En dat alle lust je vergaat.
Spaans verwensingenrijmpje, uit: H. de Vries, Coplas (19473), p. 16
Don't die, suffer!
Benjamin Einhorn, Jetvish curses for all occasions (1970), p. 58

In tegenstelling tot andere verwensingen, die vaak bewust grof en uitermate direct zijn, kenmerken ironische verwensingen zich door een zekere
subtiliteit. Het patroon is telkens hetzelfde: eerst wordt iemand in de waan
gelaten dat hij geprezen gaat worden of dat hem iets goeds wordt toegewenst, maar uit het vervolg blijkt dat juist het tegendeel het geval is. Een
voorbeeld is de Jiddische verwensing moge hij een zoete dood sterven... da
hij overreden worde door een vrachtwagen met suiker.
Het Jiddisch kent relatief veel ironische verwensingen. Volgens sommigen is dit dan ook een typisch joodse vorm van verwensen. Zoals in de
inleiding al ter sprake kwam, schrijft M.H. Gans in Het Nederlandse jodendom (1985): 'Echt joodse verwensingen [...] behelzen een zogenaamd
hartelijke wens, eindigend met een vreemde zinswending.' Als voorbeeld
geeft hij:
Je zult tot 120 jaar blijven leven en altijd gezond blijven en je zult héél dik
je brood verdienen, maar je zult een hele grote, straatarme familie- en kennissenkring hebben.

Een tweede kenmerk van de ironische verwensing is de lengte: bij botheid
past kortheid, bij subtiliteit hoort kennelijk uitgebreidheid. De kortere hebben altijd een dubbele bodem, zie bijvoorbeeld bij jullie lijken op elkaar.
Nog een ander kenmerk is dat de ironische verwensing vaak de functie van een scheldwoord heeft. Wie boos is op een ander, kan hem of haar
simpel - en wel zo effectief - uitschelden met lui\ klootzak, kankerwijf of
met een van de duizenden andere scheldwoorden. Wie iemand toevoegt
je hebt een goed hart, maar het moest gebraden op je rug hangen bedoelt h
zelfde ('je bent helemaal niets waard'), maar heeft daar veel meer spraak-
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water voor nodig. De ironische verwensing is dan ook geen voorbeeld van
effectief schelden, maar eerder een staaltje van verbaal vermogen en komisch talent.

Dekt u warm, met uw gat
bloot
Vlaamse verwensing met als boodschap: ga nou maar lekker in je
warme bedje liggen, maar dan wel
met je kont bloot.
Ge hebt schone hielen, kapt
het maar aan
Vlaamse verwensing met als betekenis 'je hebt heel mooie hielen, zo
mooi dat je moet beginnen ze te
kappen'.

lompenhandel: Dinkhuijsen handel in afvalstoffen N.V. Volgens
sommigen maakten zij ook lijm,
van de beenderen van dieren. In de
verwensing wordt met benen in ieder geval 'beenderen' bedoeld.
Ik hoop dat ge in de hemel
komt, en hoe eerder hoe liever
Dus 'sterf snel'.
Ik hoop dat je oud wordt,
maar dan vannacht nog
De Vlaamse variant luidt ik hoop
dat ge honderd jaar wordt, en ließt
vandaag nog.

Ge zijt een goeie kloot, maar
ge moest onder een ezel
hangen
Met andere woorden: eigenlijk ben Ik wens hem de Eerste Kamer
je een ezelskloot. Vlaamse verwen- en een lang leven
sing die een spel met de betekenisIn 1886 door Justus van Maurik gesen van klootbevzx (goede kloot'bes- bruikt in Uit één pen:
te kerel' en kloot 'teelbal').
'Weet u niet wat die meneer Goeieman Borgesius er over gezegd
God hebbe je ziel, en
heeft? - God laat hem gezond! Maar
Dinkhuijsen je benen
dat ze hem Goeieman noemen, is
God hebbe zijn ziel is een vaste forbepaald abuis; voor ons loterijmenmule die wordt uitgesproken bij
schen is 't, bij mijn leven! een kwaeen begrafenisplechtigheid. God
je man.'
hebbe je ziel is een verwensing. Met
'Waarom?'
de toevoeging ... en Dinkhuijsen je
benen wordt deze uitdrukking ge'Omdat hij de loterij wil verandebruikt in Den Haag. A.C.L. Dinkren, — wie weet misschien afschafhuijsen (gestorven in 1967) had safen. Voor mijn part laten ze de loterij bestaan en schaffen ze hem af:
men met zijn broer een bekende
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'k wensch hem de Eerste Kamer en een lang leven.'
Het zal duidelijk zijn dat de Eerste
Kamer hier wordt gelijkgesteld met
een zeer onaangename plek. Het
gaat hier over Hendrik Goeman
Borgesius, indertijd lid van de
Tweede Kamer namens de liberalen en later minister van Binnenlandse Zaken.

part... Afijn! Ik wensch 'm een lang
leve en kiespijn.
Ik wens je alle bedenkelijke
zegen in je huwelijk(s)e
staat... een huis vol kinderen
Een huis vol kinderen is een bron
van zorgen. Betje Wolff en Aagje
Deken doelden daarop toen zij deze verwensing in 1785 gebruikten in
de Historie van den Heer Willem
Leevend. Met alle bedenkelijke zegen bedoelden zij niet 'alle twijfelachtige zegen' maar, neutraal, 'alle
zegen, alle zegeningen die je maar
kunt bedenken'.

Ik wens hem een lang leven
en een huis vol booien
In 1886 gebruikt door Justus van
Maurik maar ook nu - zeker in
joodse kringen - een bekende verwensing. Met booien wordt 'dienst- Ik wens u veel personeel toe
boden' bedoeld. Personeel dus, en Veel personeel betekent rijkdom
maar ook veel zorgen. Het gaat hier
dat staat garant voor veel kopzorgen. Men zegt soms ook kortweg
om een moderne variant van ik
ik wens hem een huis vol booien. Zie wens hem een lang leven en een huis
ook ik wens u veel personeel toe.
vol booien. De verwensing ik wens
u veelpersoneel toe is ook bekend in
Ik wens hem een lang leven
Vlaanderen en werd in 1997 nog
en kiespijn
opgetekend uit de mond van Luc
Ook deze verwensing is te vinden
van den Bossche, de Vlaamse miin het werk van Van Maurik, een
nister van Onderwijs. Van Eijk
van de beste chroniqueurs van het
(1995) kent de uitdrukking in een
Amsterdamse volksleven en een
andere vorm: God geve je veel personeel.
groot kenner van het Amsterdams.
In 1897 schreef hij in Amsterdam bij
dag en nacht
Je hebt een goed hart, maar
het moest gebraden op je rug
God mag wete hoe ie die 't huis uit hangen
gekrege heit, - maar m'n eige koleGehoord in Rijswijk.
bak en 'n emmer vol water staat er
in. 'n Smeerboel van belang, want Je huis vol gasten en jij niet
toen ik de kist kantelde, liep 't wa- thuis
ter er uit. Die kerel zal voor mijn
Jiddische verwensing die verwijst
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In de Amsterdamse gebarentaal het gebaar voor oen.
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naar het zogenoemde sjiwwe-zitten. Krijg nou maar niks, zelfs
Volgens het joodse gebruik zit men geen lucht
Een ironische verwensing die uit
na het overlijden van een naaste
Rotterdam afkomstig is en die in
bloedverwant zeven dagen op de
maar liefst drie categorieën in te
grond of op een laag stoeltje. Je huis
delen valt: bij de ziekteverwensinzit dus vol - gezellig! - maar jij bent
gen vanwege de aanhef krijg nou
er niet bij, want je bent dood. Men
zegt ook je huis vol gasten., op lage maar niks, bij de doodverwensingen omdat het geheel hetzelfde bestoeltjes, en jij niet thuis.
tekent als sterf, en bij de antwoordverwensingen omdat dit
Jullie lijken op elkaar
meestal gezegd wordt als antwoord
'Mijn vader,' aldus een informant,
op een verwensing van het type
'heeft ooit tegen een lastige klant
krijg de x.
gezegd, toen die hem aan zijn zoon
voorstelde: "Jullie lijken op elkaar."
Dat is een typisch joodse verwen- Sta op en ga zitten
sing. Je zou dit kunnen begrijpen
Het is moeilijk voor te stellen dat
als "jullie zien er hetzelfde uit",
sta op en ga zitten in joodse krinmaar hij bedoelde: "jullie dode ligen ooit als grof werd ervaren. Toch
chamen op elkaar." Dit moet zich
is dat zo. Volgens sommigen was de
in de jaren dertig hebben afgeJiddische uitdrukking sjtei oefen gei
speeld.' In joodse kringen is deze
zitse een ironisch eerbewijs als er ieverwensing nog steeds bekend.
mand van slechte reputatie ter
sprake kwam, maar G. Oznowicz
Krijg de honderdduizend
heeft een andere verklaring. In
'Als er iets misging tijdens een bil1962 schreef hij in Amsterdam uit
jartpartij,' schrijft een AmsterdamNaatjes tijd:
se informant, 'riep de inmiddels
overleden biljarter Theo HoogeHet getto had zijn eigen taal. Sterk
veen telkens: krijg de honderdduiexotisch gekruid. Het schiep zijn
zend.'
bijzondere problemen. Als de muren van het bureau Meijerplein eens
Bedoeld wordt waarschijnlijk de
konden spreken! Er klonken uithoofdprijs van honderdduizend
drukkingen, waarover Van Dale
gulden van de Nederlandse Staatsniet het minste uitsluitsel gaf. Een
loterij. Net als bij een verwensing
als ik wens u veel personeel toe, zit vrouw komt binnenstuiven. Zij wil
meneer Rosenfeld aan het gerecht
de angel in wat erbij gedacht moet
overleveren. 'Sjtei oef en gei zitse!',
worden: veel personeel en veel geld
sta op en ga zitten, heeft het 'stuk
brengen vaak grote zorgen met zich
falderappes' haar toegeroepen. Gifmee.
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tig herhaalt zij de geïncrimineerde
woorden: 'Sjtei oef en gei zitse, sjtei
oef en gei zitse.' Zij kan nauwelijks
meer op adem komen. Stomme verbazing bij commissaris Van Asperen. Zijn kennis van het idioom
schiet hier duidelijk te kort. Waarvoor toch al die gillende opwinding!
Er valt geen greintje strafbaars te
ontdekken. Een insider doet het uit
de doeken. Die meneer Rosenfeld is
een ongeluksbode. In een joods gezin rouwt men om een dode door
op de grond te zitten, zeven dagen

lang. Wie na het opstaan weer moet
gaan zitten, betreurt dus meer dan
één familielid. Een barre vloek
dus...
Ook in deze verwensing zit het venijn in de staart. Opstaan is niet
erg, weer gaan zitten wel. Sta op en
ga zitten is onder andere gevonden
in het werk van Reens en Querido
maar zal inmiddels wel verouderd
zijn.
@#$%A&*(!
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7. Zelfverwensingen
'Ik ben niet geïnteresseerd in geld. Als dat wel zo is, ga ik naar de hel,
omdat ik lieg.'
HP/De Tijd 4.9.1998, p. 86
Voor Claudia geen dag zonder bloemen. Ze was nog erger dan een
hommel, schold hij altijd, zichzelf in stilte verwensend omdat hij zich
niet eens een bos rozen voor haar kon veroorloven.
Renate Dorrestein, Want dit is mijn lichaam (1997), p. 11

Het woord zelfverwensing is jong: de oudste bewijsplaats in het WNT dateert van 1913. De Grote Van Dale vermeldt het pas sinds 1992. Het verschijnsel zelfverwensing is echter al eeuwen oud. Vroeger bezwoer men
met een eed dat men de waarheid sprak. Meestal hadden die een vaste
formule. De zelfverwensing is van oorsprong zo'n eedformule: ik wil me
laten kortoren als ik de waarheid niet spreek. In het eerste deel van de formule roept men kwaad over zich af, om te benadrukken wat in het tweede gedeelte wordt gezegd.
Zelfverwensingen bevatten vaak woorden die een wens of een hoopvolle verwachting uitdrukken. Vandaar ook dat bepaalde werkwoordsvormen opdraven. De hamer mag mij slaan, de drommel moet me halen,
God zal me lazeren, ik wil verdoemd zijn, ik laat me kisten, als ....
Veel van deze eedformules verloren spoedig hun bezwerende karakter
en werden krachttermen. Oorspronkelijke zelfverwensingen waarin God
werd aangeroepen, werden vaak vloeken. Zo leidde de zelfverwensing God
verdoem me tot de meest gehoorde Nederlandse vloek aller tijden: godverdomme (zie hieronder).
In het hedendaags Nederlands worden verreweg de meeste zelfverwensingen gevormd met mogen. Er zijn twee types te onderscheiden: zelfverwensingen die verlopen volgens het patroon ik mag (mocht) ..., als, en
zelfverwensingen die beginnen met ik mag (mocht) lije dat... Over de
vraag of dat laatste type nog wel een zelfverwensing genoemd kan worden, valt overigens te twisten.
Vooral in de verschillende dialecten zijn veel zelfverwensingen bewaard.
Denk bijvoorbeeld aan ik laat me teren, als... (Noord-Holland), ik wil eeuwig branden, als... (Vlaanderen), ik bin verzeit als het niet waar is... 'ik moge vervloekt zijn als het niet waar is' (de Vel uwe), ik wou lijden dat ze iets
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kreeg (ich wo lieje det se get kreegs) (Nederlands-Limburg), Ons Lieve Heer
mag mij rollebollen in 'n papieren zak, als 't niet waar is (Land van Waas
in België) en de hamer sla mij weg, als het niet waar is (Belgische Kempen).
@#$% A &*(!
De donder hale me, als ...
Met de donder wordt hier de duivel bedoeld. W.F. Margadant
schreef in 1887 in Met de adelborsten aan boord van de 'Aldebarari:
'De donder hale me als ik er geen
op en top zeeman van maak.'

je met godverdomme de Here God
verdoemde, dan was dit een doodzonde, met alle gevolgen van dien.
In Nederland verschenen minstens vijf pamfletten over dit onderwerp, die samen goed zijn voor
bijna 200 pagina's tekst. Ze zijn
overigens in het Latijn geschreven,
want het was niet de bedoeling dat
God verdoem me
de eenvoudige gelovige, met zijn
Wie vroeger wilde benadrukken
kwetsbare ziel, er direct kennis van
dat hij de waarheid sprak, zei God
verdoeme me, als ik lieg. Of hij be- zou nemen. Door nauwgezet filogon bijvoorbeeld met God verwurg logisch en theologisch onderzoek
me!, bloed van Christus verderf me! wisten pater J. Aertnys en de zijnen
overtuigend aan te tonen dat godof zelfs met God vermoord me!
verdomme geen godslastering is, en
Zoals gezegd werden veel van dit
dus
geen doodzonde. Dat inzicht
soort eedformules verbasterd tot
moest
natuurlijk worden verspreid.
vloek. Het is nu vrij algemeen beAertnys
schreef hierover:
kend dat godverdomme is ontstaan
uit god verdoem me, maar opmerAls de biechteling zegt dat hij Godkelijk genoeg is dat inzicht nog heverdomme heeft gebruikt, dan zal
lemaal niet zo oud. Een en ander
de biechtvader hem vragen of hij
is het gevolg van een uitvoerige
weet wat deze uitdrukking betemoraaltheologische discussie die
kent. Als de biechteling zegt dat hij
aan het begin van deze eeuw in Nedaarmee God heeft gelasterd, of een
derland en België is gevoerd door
verwensing aan Gods adres heeft
onder andere Aertnys, Brahm,
gericht, dan zal de biechtvader hem
Coelestinus, Derksen, Waffelaert
ten stelligste onderrichten dat dit
en Walterus. Inzet was de vraag: is
niet de juiste betekenis is, en hem
godverdomme (met zijn talloze verbasteringen) nu godslasterlijk of
de ware betekenis verklaren.
niet? En zo nee, wat is het dan wel?
De belangen waren groot, want als
Het Belgische episcopaat pakte de
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zaak zeer voortvarend aan. In 1903
gaf het de volgende verklaring uit:
Vele menschen meenen ten onrechte, dat zij door zeker Nederlandsch
gezegde de verdoemenis wenschen
aan God, terwijl de woorden G.v.d.
niets anders bevatten dan een verwensching. Die woorden beteekenen dus door hen zeiven geen godslastering, maar werden eertijds
gebruikt als eed met verwensching;
en daar deze verwensching meestal
niet gemeend is, zal die spreekwijze
bijna altijd van doodzonde vrij zijn,
alhoewel zij onbetamelijk is en min
of meer zondig volgens de omstandigheden.
Voor zover bekend werd het debat
in Nederland niet met een officiële verklaring afgesloten. Wel zette
de geestelijkheid zich ook hier in
om uit de wereld te helpen dat godverdomme godslasterlijk en dus een
doodzonde is. Dit lukte zo goed
dat De Katholieke Encyclopaedie in
1935 kon melden dat dit misverstand, door de eensgezinde actie
van de geestelijkheid, vrij algemeen
uitgeroeid was.
Althans, onder de katholieken.
Aan de Nederlandse protestanten
bleek de discussie helemaal voorbij
te zijn gegaan. De van huis uit protestantse Bond tegen het vloeken
antwoordde eind 1997, dat 'het gvdwoord' zowel een godslastering als
een verwensing kan zijn. Volgens
een medewerker hangt dit af van de

intentie van de afzender en van de
achtergrond van de ontvanger.
In september 1998 kwam de
Bond hierop terug. Men loofde een
premie van 2500 gulden uit voor
een scriptie over 'De ontwikkeling
van de verdoemenis-vloek'. Want:
'Over de geschiedenis van de meest
beruchte vloek in ons taalgebied is
relatief weinig bekend. Is het een
zelfvervloeking, een verwensing of
godslastering? Protestantse en
roomskatholieke theologen gaven
in de loop van de tijd uiteenlopende interpretaties op de g...-vloek.'
Voor de goede orde: onder taalkundigen bestaat geen enkele twijfel dat god verdoem me een zelfverwensing is en over de geschiedenis
van de meest beruchte vloek in ons
taalgebied is juist erg veel bekend,
meer dan over welke Nederlandse
vloek ook.
Ik laat mij kappen, als ...
In de eerste decennia van deze
eeuw werd in Nederlandstalig België nog wel gezegd: als dat niet
waar (gebeurd is), dan laat ik mij
kappen 'dan laat ik mij in mootjes
hakken'. Eerder zei men ik liet mij
eer aan hagjes (= brokken) kappen
en je kunt me aan piesjes kappen.
Vermoedelijk is in ik laat mij kappen het gedeelte 'in stukjes, in moten' weggelaten.
Ik mag doodvallen, als ...
Zeer algemene zelfverwensing.
Komt ook voor in de vorm ik val
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dood\ als... De Engelsen zeggen I
may drop down dead, if...

Ik mag lije dat ...
Volgens het WNT betekent lijden
hier meestal 'hopen' als men eraan
Ik mag een kievit zijn, als ...
twijfelt of wat men wenst ook werDeze schertsende verwensing komt
kelijk waar zal zijn. Voor de voorook voor in de vorm ik ben een kie- beelden in het WNT geldt dat ook,
vit, als.... Zo schreef Hildebrand in zoals in ik mag lijden dat zij het win1840 in de Camera Obscurn. 'Ik ben nen en ik mag lijden dat ik mij in die
een kievit als ik het weet.'
man bedrieg ('vergis'). Maar in hedendaagse verwensingen is er van
twijfel meestal geen sprake; de beIk mag eeuwig verdoemd zijn,
doeling is juist de wens dat iemand
als ...
iets vreselijks overkomt kracht bij te
In deze vorm opgetekend in de nezetten. Ik mag lijden betekent hier
gentiende eeuw. Vergelijkbare verdus 'ik hoop vurig dat'. Als we alwensingen zijn al veel eerder te
leen op de vorm letten, is er strikt
vinden. Zo zei men in de Middeleeuwen so moetic sijn verdoemt. Van genomen sprake van een zelfverwensing, maar als we naar functie
Sterkenburg (1997) vermeldt als
en betekenis kijken, kunnen we
twintigste-eeuwse variant ik wil
nauwelijks meer van een zelfverzwart verdoemd zijn.
wensing spreken. Ook uit wat iemand wordt toegewenst, blijkt duiIk mag hier blind worden,
delijk verschil met de hierboven geals ...
noemde échte zelfverwensingen: in
Schertsende joodse zelfverwensing.
feite
hebben we hier te maken met
De nadruk ligt op hier. Bij het uitziekteverwensingen,
verpakt in de
spreken van deze verwensing wijst
vorm
van
een
zelfverwensing.
Vanmen op een andere plaats dan de
wege
de
vorm
hebben
we
ze
echter
ogen - meestal naar de borst. In ieondergebracht in deze rubriek.
der geval naar een plaats die niet
door blindheid getroffen kan worden. De betekenis is dan ook 'ik Ik mag lije dat hij een
kan rustig liegen want deze ver- beklemmende breuk krijgt,
wensing doet mij niks'. Een ande- van zijn navel tot zijn reet
re joodse ziekteverwensing is word Van Haagse origine.
blind.
Ik mag lije dat hij het
klapzuur kreeg
Ik mag sterven, als het niet
Gehoord in Bergen op Zoom. Verwaar is
gelijk krijg het klapzuur bij de ziek@#$% A &*(!
teverwensingen.

i66

zelfverwensingen

Ik mag lije dat hij pijn in zijn
flikker krijgt en dat de knapste geneesheren voor raadselen
zullen staan
Toegestuurd vanuit de Hofstad.

Ik mag lije dat je iets kreeg
Een gewone verwensing die in veel
dialectische varianten voorkomt.

Ik mag lije dat je petrolium
pist
Ik mag lije dat hij zich een
Toegestuurd door een Amsterdamrolberoerte van hier tot de
se informant, die met nadruk verVesuvius telt
meldt dat het petrolium en geen peIn Het dappere Hollandsche Leger troleum moet zijn. Een vergelijkbare bedreigende verwensing luidt
(1904) van L.H.A. Drabbe is spraik zal hem zo op zijn donder geven
ke van een luitenant die alle porties vlees natelt. Als reactie gebruikt
dat hij veertien dagen olie pist.
een verontwaardigde soldaat deze
verwensing. De Vesuvius is, zoals Zal ik een schaap krijgen
bekend, de beroemde vulkaan in
In 1909 door Jan Feith gebruikt in
Italië, ten zuidoosten van Napels.
Het verhaal van den dief. Een AmIn 1905 gebruikte J. Everts Jr. in
sterdams 'kijfwijf' vaart uit tegen
Elsevier's geïllustreerd Maandschrift Rienus, een keurig Nederlands
een vergelijkbare verwensing: 'Nou
sprekende zonderling met geleerde
mag ik toch een driedubbele rolpraatjes die achter de tap staat in
beroerte krijgen, als ik in de gang
café het 'Gouwe Anker!':
niet nóg die hoed ruik.' Zie ook
krijg een rolberoerte bij de ziekteWat jij bent!... Wat jij bent?... Jij
verwensingen.
bent 'n per-fes-ter!... Per-fes-ter
Rienus uit 't 'Gouwe Anker!'... Zal
Ik mag lije dat je een aambei
ik 'n schaap krijge!... 'n perfester
krijgt, zo lang dat als je achachter 'n toonbank!... 'n Blikke doteruitloopt je erop trapt
minee lijkent-ie wel met z'n gekletZelf- en ziekteverwensing, afkomseneer over de maan en de sterrestig uit het Zuid-Hollandse Loostjes... Tap jij liever jajem en jaag je
duinen.
volk niet weg!
Ik mag lije dat je een jong
Omstreeks 1870 is in West-Frieskreeg langs allebei je neusland de uitdrukking God zal me een
gaten
skaap (schaap) geven gesignaleerd.
Gehoord in Sint-Willebrord in
Noord-Brabant. Met jong wordt
hier 'baby' bedoeld. Men zegt ook
@#$% A &*(!
je kunt een kind doorje neus krijgen.
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8. Rijmende verwensingen
Bij nogal wat verwensingen wordt gespeeld met klanken. Regelmatig zien
we het verschijnsel alliteratie, het herhalen van de beginklank, zoals in:
Donder dood
Ga je goddelijke gooi
Je kunt me kutje kussen
Krijg de kouwe kippenkoorts
Krijg de kreukels aan je kruis
Krijg een kind met een koperen kop
Lik me laars
Sterf staande
Stoof staande.
Bij verwensingen als krijg de paardenpokken en krijg de pietenpokken wordt
de beginklank binnen één woord herhaald. Ook fictieve ziektes als rimram en zwimzwam bevatten een spel met klanken. Verreweg het populairst is echter het rijm. Als dat binnen het woord gebeurt, heet dit binnenrijm.
Krijg een reetscheetvereelting
Krijg de holstrontverklontering
Krijg de kippenpip.
Het zogenoemde gelijkrijm vinden we in:
Stik staande met je hoed op en je jas aan
Dan ziet de duivel je voor een deurwaarder aan.
Niet geheel onverwacht is het volrijm of sinterklaasrijm het populairst.
Voorbeelden zijn:
Krijg de godsgloeiende godverdomme en een kromme
Krijg de jicht, allebei je ogen dicht
Krijg de polio, aan je jodokio
Krijg de slingerschijt, die langs je benen glijdt
Krijg de slingerschijt tot in de eeuwigheid
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Krijg een loopoor, van hier tot Hollands Spoor
Krijg een rug zo hoog als de Wagenbrug
Krijg een zweer aan je jongeheer
Krijg het heen en weer van hier tot Wormerveer
Kus mijn gat, loop naar de stad
Loop naar de pomp en vang stekelbaarsjes in je klomp
Met je kont op een hort, dan kun je rijden dat 't snort
Pakt een strop en hang u op
Stik de moord in Amersfoort (bij de Koppelpoort)
Stik in je pik
Verdwijn als een scheet in de maneschijn
Voor mij moogt ge sterven en bederven
Zak in het gehak(t).
Rijmend antwoord
Een bijzondere vorm van dichten is de rijmende antwoordverwensing.
Herman Heijermans gaf daar in 1904 een voorbeeld van in Diamantstad:
'Vijf! ... Nommertje vijf! ...
Krijg kramp in je lijf,'rijmdeJoozep.
En in 1909 schreef Jan Feith in Het verhaal van den dief.
'Vrouw!'
Maar zij, nog moedwillig en plagerig, keek hem brutaal tegen, en op denzelfden toon, waarmee hij gesproken had, brouwde ze hem na:
'... Met je neus an me mouw - En wat of je wöü!'
Nog een ander voorbeeld - van een antwoord in gelijkrijm overigens - is
te vinden in Schetsen uit de hoofdstad (1909) van S. Abramsz. Kees, een
Amsterdamse straatjongen, hoort plotseling zijn naam roepen:
Kees kijkt rond.
De stem komt van den overkant der gracht.
'Mot je?'
'Ga je na toè?'
'Gaat je niet an!'
'Plak je neus teuge de besstee an!'
Ook straatjongens in Gouda en Rotterdam waren goed in dit spelletje.
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Riep de een vuile etter!, dan antwoordde de ander schijt een boterletter.
Waarop nummer één weer, zo snel mogelijk: Schijt er twee, dan eet ik ook
mee. Verzin daar - op rijm - maar weer eens een antwoord op!
Verwensingen-gedichtjes
Niet alleen binnen één verwensing wordt rijm toegepast. Zoals eerder opgemerkt bestaan er ook verwensingen-gedichtjes. Verreweg het beroemdst
is een versje dat uit alle hoeken van het taalgebied, in tientallen varianten, is toegezonden. Misschien is het wel ooit begonnen met stik, verrek,
breek je nek. Deze verwensing is al in 1897 opgetekend en was toen algemeen bekend, aldus het WNT. Ook het verwensingen-gedichtje begint
meestal met stik, verrek. Het is moeilijk om vast te stellen wat de basisvorm is, maar een van de meest frequente vormen is:
Stik, verrek, verrot, verteer
Lazer op en donder neer
Krijg de koude kippenkoorts
Waterpokken enzovoorts
Barst!
De kunst is om het zo snel mogelijk en zonder haperen, bij voorkeur op
één toonhoogte, uit te spreken om de ander te overdonderen. 'Dat werkt
geweldig,' schreef iemand. Ook een uitgebreidere variant komt veel voor,
met name in de randstad:
Stik, verrek, verrot, verteer
Donder op en lazer neer
Val in drieën voor mijn knieën
Val in moten voor mijn poten
Krijg de koude kippenkoorts
Waterpokken enzovoorts
Barst!
Variaties
Zoals gezegd bestaan er veel varianten. Stik, verrek, verrot, verteer is min
of meer standaard, maar soms begint men met verrek of verrot. Op de
middelbare meisjesschool St. Montfort in Rotterdam begon men omstreeks 1958 zelfs met verhip, maar dat heeft niet lang geduurd - verhip is
alweer geruime tijd uit de mode.
In de trits na de openingsverwensing wordt soms plaats ingeruimd voor
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verroest en verga, maar ook die lijken hun langste tijd te hebben gehad.
In de tweede regel komen donder op en lazer neer het meest voor, maar
men zegt ook duvel op, mieter op, bliksem neer, flikker neer, kledder neer,
en het meesterlijke: Hoe is de naam van je moeder ook alweer? Omstreeks
1930 was in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in de tweede regel een
overdaad aan ^/-verwensingen te horen, namelijk: 'Val dubbel, val dwars,
val dood, val neer.'
Ook in de vierde regel — althans van de korte versie — wordt veel gevarieerd. Kennelijk werden de waterpokken, die daar lang een dominante
plaats innamen, op een gegeven moment als te saai of te weinig schokkend ervaren. En daarom trakteert regel vier de toegesprokene ook wel
eens op het apelazarus., het apelazer, de Haagse pokken, een hartverlamming, de hondenziekte(s), kanker, malariatyfus, pokken en de schapenpokken. In een Haagse versie uit de jaren vijftig zijn alle ziektes zelfs uit regel vier verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam het rijmende: 'Neem een
taxi naar de hel, vaarwel!' Maar in een uitgebreide Amsterdamse variant
werden na waterpokken enzovoorts juist weer een aantal ziektes toegevoegd,
namelijk:
tering, tyfus, cholera,
syfilis etcetera.
Slotregels
Ook aan het eind van het gedicht gebeurt van alles en nog wat. Min of
meer standaard is:
Val in drieën voor mijn knieën
Val in moten voor mijn poten.
Maar in plaats daarvan wordt ook gezegd:
Buig je knieën, splijt in drieën
(gehoord in Zoetermeer)
Val in mootjes, voor mijn pootjes
(wat tuttige versie uit Munstergeleen)
Breek je poten, val in moten
Stik, sterf en bederf
(Den Haag, jaren vijftig)
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Val in stukken van je krukken,
Val in brokken uit je rokken.
(christelijke meisjesmulo in Amsterdam, omstreeks 1930-1940)
Val in brokken voor mijn rokken
Val in de sloot dan ben je dood
(school met de bijbel in Gouda, lang geleden)
en tot slot:
Hang je zeven dagen lang
aan een touwtje in de gang.
(Gorcum, 1937-1942)
Geheel afwijkend is een Schiedamse variant, die niet alleen werd opgedreund, maar ook gezongen:
Stik, barst, klap, verrot, verteer,
lazer op en donder neer
breek al je ribben tegelijk
en sta met je ziel te kijk.
Andere versjes
Er zijn nog meer verwensingen-gedichtjes. Omstreeks 1925 was in Amsterdam te horen:
Val om, val krom,
val dood, val neer.
Verrek, veretter,
verrot, verteer.
Rotterdam - nooit te beroerd om met Amsterdam te concurreren - kende het vergelijkbare:
Van hoog, tot laag,
val dood, val neer.
Verrek, veretter,
verpletter, verteer.
Een typisch Jiddische verwensing is krijg de wijtik (weitig) 'krijg de ziek-

i68

rijmende verwensingen

te; krijg alle ziektes'. In het vooroorlogse Amsterdam zongen de haambrengers, de loopjongens die de vis aan huis bezorgden, als zij vonden dat
ze te weinig fooi hadden gekregen:
Krieg de wij tik
Op frijtik
Hot da memme
Ka deite
Meer nytik.

Krijg de ziekte
Op vrijdag
Heeft je moeder
Geen geld
Meer nodig.

Een slechtlopend Haags verwensingen-gedichtje is nog:
Krijg de krampen in je kuit
en de stuipen in je darmen
kunnen vreten weer de armen.
En in de Vlaamse volkstaal komt het volgende verwensingen-versje voor:
Kus mijn oor, loop naar de foor [kermis, jaarmarkt]
Kus mijn gat, loop naar de stad
Kus mijn ende, loop naar Oostende.
Overigens is het genre al heel oud. In een geuzenliedboek uit de zestiende eeuw komt een pastiche op het onzevader voor met diverse verwensingen. Deze tirade tegen Alva, het Spaanse gezag en de bloedraad begint
met de regels: 'Helsche duvel, die tot Bruyssel sijt, Uwen naem ende faem
sy vermaledijt.'
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Register
De vetgedrukte paginacijfers verwijzen naar de meest uitgebreide behandeling van de uitdrukking
alle kerels de koorts, behalve
Abraham de koekjesjood 47
bak mijn navel op 137
barst 12, 13, SS, 89, 169, 171
barst in bonkjes/in tweeën/in zessen
89
brand af 88, 89
brand tot je enkels af 90
breek... 90
breek je middenvoetsbeentje 101
breek je nek 90, 96
de donder hale me, als... 119, 163
de Keizersgracht in, de Kerkstraat
uit 15, 91
de maaien mogen hem opvreten 92
dekt u warm, met uw gat bloot J57
donder dood 90, 167
donder in je graf 88, 90, 100
drink jezelf maar te barsten 88, 90
een scheur over mijn vijanden 93
eet kraakporselein, dan schijt ge
scherven 154
eeuwige jeuk en te korte armpjes 40
fuck you 33 (afb.), 35, 138
ga buiten spelen 105, 106
ga de deur aan de buitenkant
dichtdoen 10$, 106
ga de keuns wachten 106, 108

ga elders zingen 106
ga even een haring halen 106
gafietsenbellen 106
gafietsenjatten 10$, 106
gafietsenstelen 106
gafietsenstelen op de Dam/het
Damrak 106
ga gepoeierd de hel in 107
ga heen 107
ga hoepelen 107
ga in Den Haag goochelen 107
ga je billen wassen 10$, 107
ga je gat maar branden 89, 107
ga je goddelijke
driegang/driehoek/gooi 107
ga je hond likken 10$, 108
ga je moeder (maar) pesten JÖJ,
108
ga je moeder naaien 105, 108, 138
ga je moeder pesten met een kruik
jenever 108
ga je oma vervelen 108
ga je vader rukken 10$, 108
ga jij maarfietsenstelen achter het
stadhuis 107
ga kakken 105, 108, 116
ga kamt de geiten 108
ga kutten, kankerpizza $0, 108
ga (maar) de aap vlooien 105, 106
ga (maar) kluiven duiken in de
Waalhaven 108
ga (maar) op het dak zitten 109, 110,
139

i8o
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ga maar op het dak zitten kraaien
ga maar op het dak zitten met een

ga (toch) weg 10$, 112, 129 (afb.)
ga uit mijn schietlap 112

bos uien 106, 110
ga maar op het dak zitten met een
bos uien in je gat 110
ga (maar) thuis een boterham halen

112

ga verkoop u aan de
voddenmarchand 112
ga weg met je zijden kousen 112, 114
ga weven 114

ga met de poppen spelen 105, 108
ga met je water naar de dokter 108,

ga weven, dan ken je een ambacht

114
ga zakjes plakken 114

117
ga met uw vis naar een andere markt

ga zet u op de pot 114
ga, zet u op het dak met een bos

105, 109
ga montignaccen

ga steppen 112
ga strippen op de maan 112

melken iio

75, 109

ajuinen 110

ga muizen vangen 109

ga(at) heen in Nobis' rookgat

ga naar de Berbice 109, 118

gaat u poepen, lam u i

ga naar het Haagse Bos, dan kun je

ge hebt schone hielen, kapt het maar

lelijkerds zoeken 109
ga naar je moeder en pis de kachel
uit 109
ga naar Leuth om sokken te wassen

109
ga naar Meppel en laat je keren 105,

110
ga naast Hitier in zijn graf liggen 88,
105, 110
ga Nijntje kijken 107, 108, 110
ga (nou eens even gauw) kontje
boren 105, 108
ga (nou gauw) fietsen 10$, 106
ga (nou gauw) pissen 10$, 111, 11$
(afb.)
ga (nou gauw) poepen 10$, 108, in
ga op je vinger zitten 110

10IOJ

aan i$y
ge kunt me fijn gestolen worden 140
ge kunt me gestolen worden in volle
dag 140
ge kunt me gestolen worden met
heel uw santeboetiek 140
ge moest allang op het kerkhof
liggen 90
ge moe(s)t de krampen in uw kloten
krijgen 48, 122
ge zijt een goeie kloot, maar ge
moest onder een ezel hangen J57
ge zoudt moeten kreveren gelijk een
slak op een spit 90
God hebbe je ziel, en Dinkhuijsen je
benen 157
God verdoem me 162, 163

ga op uw rug liggen, dan regent het
niet in uw gat ui

haal een spade, ik zal u delven 90

ga patatten planten 106, ui

hang... 138

ga riek het u i

hang een trommel aan uw gat, dan

ga schuifelt de mussen u i
ga sjoelen u i

kun je rammelen 138
hang eraan en zwier voor niets 138

register

l8l

hang je op 88, po

ik schijt u een worst met een pin 154

hang je op in de rook pi

ik schijt u vierkant uit 154

hang uw smoel aan de kapstok 138

ik wens hem de Eerste Kamer en een

hangt u met uw kloten aan een
nagel 122, 138
hij zal verzieken 101

lang leven I$J
ik wens hem een lang leven en een
huis vol booien 158
ik wens hem een lang leven en

ik hoop dat ge in de hemel komt, en
hoe eerder hoe liever 157
ik hoop dat je oud wordt, maar dan
vannacht nog 11, 157
ik laat mij kappen, als... 164
ik mag doodvallen, als... p8, 164
ik mag een kievit zijn, als... 16y
ik mag eeuwig verdoemd zijn, als...

i6s
ik mag hier blind worden, als... 165
ik mag lije dat... 162, 165
ik mag lije dat hij pijn in zijn flikker
krijgt en dat de knapste
geneesheren voor raadselen zullen
staan 166
ik mag lije dat hij een beklemmende

kiespijn i$8
ik wens je alle bedenkelijke zegen in
je huwelijk(s)e staat... een huis vol
kinderen 158
ik wens u een egel onder uw muts

101
ik wens u op het vaantje van de
toren 134
ik wens u veel personeel toe 16, 158,

160
ik wou dat hij op een hete hekel zat

101
ik wou dat je aan een touwtje hing

pi, 171
ik wou dat je op de Kollenberg zat

134

breuk krijgt, van zijn navel tot zijn
reet 16$
ik mag lije dat hij het klapzuur kreeg

86, 165
ik mag lije dat hij zich een
rolberoerte van hier tot de Vesuvius
telt 166
ik mag lije dat je een jong kreeg
langs allebei je neusgaten 13p, 166
ik mag lije dat je een aambei krijgt,
zo lang dat als je achteruitloopt je
er op trapt 166
ik mag lije dat je iets kreeg 162, 163,

166
ik mag lije dat je petrolium pist 166
ik mag sterven, als het niet waar is

88, 165

je hebt een goed hart, maar het
moest gebraden op je rug hangen

11, 156, 158
je huis vol gasten en jij niet thuis i$8
je kunt als een plumpudding in
elkaar pleuren, van de
botontkalking 138
je kunt de pot op 114, 13P
je kunt de takke krijgen, de blaadjes
komen er vanzelf aan 73, 13P
je kunt door je frame zakken 13P
je kunt een kind door je neus
krijgen 13 p
je kunt een paraplu in je reet krijgen

139
je kunt het bos in 13P

i8o
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je kunt het dak op 110, 139

koop toch een kop bij de Luto 142

je kunt het hartgespan krijgen 139

krieg de wij tik / op frijtik... 172

je kunt het me doen 139

krijg alles 2$

je kunt in een raket naar de maan

krijg alles wat er op het bord van de

140
je kunt je beter over laten naaien 140
je kunt me de bout hachelen 137,

140
je kunt me de pot op met een deken
tegen het kouvatten 139

polikliniek staat, behalve de dokter
en het spreekuur 25, 37
krijg de aids 24, 43, 138
krijg de apetering $1, 7$
krijg de Arabische kutkanker 12, 44,

50

je kunt me gestolen worden 140

krijg de beris 2$

je kunt me rug op 141

krijg de betontyfus achter je

je kunt me rug op en er over/van
mijn buik weer af 14, 141

hartkleppen 42, 78
krijg de bibberitis 2$

je kunt me wat 82, 141

krijg de bibberkoorts 46

je kunt mijn kutje kussen y0, 141,

krijg de bibberkoorts in je

167

onderbroek 47, $9

je kunt mijn poepgaatje neuken 141

krijg de blafhik 38

je kunt mijn reet roesten 141

krijg de bloedkanker achter je hart

je kunt mijn viool kussen 141
je kunt mijn zak opblazen 141
je kunt (voor mij) aan het gas 88,

138

12, 41* 43
krijg de bloedkanker achter je hart,
(dan) kan de dokter lang zoeken 43
krijg de bloedkanker achter je hart,

je kunt (voor mij) de bomen in 139

(dan) kunnen ze lang zoeken voor

je kunt (voor mij) de boom in 139

ze het vinden 43

je kunt (voor mij) de hoogste boom
in 139
je kunt voor mij een pop krijgen

krijg de bloedkanker in je
harses/hersens 43
krijg de bloedkanker in je ogen 43

met een koperen kontje, dan kun

krijg de blubberschijt 30

je je de klere poetsen 29

krijg de bombardementspleuris

je kunt voor mijn part... 141

achter je kiezen, (dan) kun je

je kunt voor mijn part driehoekig en

puinruimen 26, 61

vierkant 142

krijg de broekhoest 27

je kunt ze kussen 142

krijg de broodkaartenziekte 27

je moet zoveel koorts krijgen, dat de

krijg de C-kanker 43

dokter naar je nest moet roeien 12,

krijg de cetem 1$, 27, 46, 80

47

krijg de cholera 28, 73, 170
krijg de colère/klere 28, 33 (afb.)

jullie lijken op elkaar /y, 156, 160

krijg de dalles 102
krijg de derdedaagse koorts 37, 46

keer jij je eens binnenstebuiten 142
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krijg de diarree/de racekak/de
schijt(erij) 30

krijg de iepziekte 39
krijg de influenza 39

krijg de dood 88, 91

krijg de jicht 40

krijg de draadnageldiarree 30

krijg de jicht, allebei je ogen dicht

krijg de draadnagelschijterij, dan

40, 167

kun je je rijk schijten in een

krijg de kale kippenkoorts 47

ijzerwinkeltje 11, 30

krijg de kanker-tering-tyfus 44

krijg de droop in je elleboog 32

krijg de kanker-tyfus 44

krijg de duivel voor uw nieuwjaar

krijg de kanker-tyfus-tering-

102

pokken-pest 11, 13, 44

krijg de/een rolkoorts 47, 68

krijg de kanker 12, 24, 40, 42

krijg de fietsentyfus 78

krijg de kanker achter je hart 41, 43

krijg de flikkerkanker 25, 43

krijg de kanker achter je hart, dat de

krijg de fuck 24, 34, 3$

dokter er niet bij kan komen 42,

krijg de galg 91

$4* 66

krijg de geeuwhonger 35

krijg de kanker in je hart 42

krijg de gestreepte pip $9

krijg de kanker in je hartkleppen 42

krijg de gierende blafkanker 12, 42

krijg de kanker op je lip 12, 32, 39,

krijg de (gloeiende) pestpokken 11,
56, 57
krijg de (gloeiende) zenuwkoorts
met kaantjes 84
krijg de godver-kolere-kanker-tyfus
achter je dikke darm 29, 44

42, 60, 78
krijg de kanker van je oren tot in je
schenen 42
krijg de kankerzooi 42, 75
krijg de kippenkoorts 47, s8
krijg de kippenpip $9, 167

krijg de grafkanker 41, 43, 75

krijg de klok

krijg de graftering 43, 75

krijg de koorts 46

krijg de Haagse pokken 62

krijg de koperen pleuris, dan kun je

krijg de hang 91
krijg de helft, dan ben je ook ziek 37
krijg de herrie 102
krijg de/het schurft $0, 70
krijg de/het rambam 64, 67

45, 46

je de pestpokken poetsen 45, 58, 60
krijg de kopertyfus, dan kun je je de
kolere poetsen 29, 45, 60, 79
krijg de koude kippenkoorts 12, 13,

47, 62, 73, 86, 167

krijg de hik 37

krijg de koude koorts 46

krijg de hik met korte tussenpozen

krijg de koude pis 47

37
krijg de holstrontverklontering 38,

66, 167
krijg de hondenziekte 38
krijg de honderdduizend 160
krijg de hubelcelubes 38

krijg de kramp 48
krijg de kramp in je lijf 48
krijg de krampen in je kuit 48, 172
krijg de krampen in uw kloten, en
iedere minuut verse pijn 48
krijg de krenk

48, 8y
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krijg de krets 48, 50, 70

krijg de pokken 61

krijg de kreukels aan je kruis $0, 167

krijg de polio 63

krijg de kut 24, yo

krijg de polio aan je jodokio 63, 167

krijg de kuthik $0

krijg de racekak 30

krijg de kutkanker 4% 50

krijg de radiohoest, dan horen ze je

krijg de lepra aan je hart $2
krijg de lepra aan je tenen 53
krijg de malariatyfus 79

over de hele wereld 63
krijg de rambam met een rietje 16,

66
krijg de rampam en de natte

krijg de mazelen $3
krijg de miemkesrazel $4

spuitpoep 66

krijg de motpokken 62

krijg de ratsmodee 66, 125, 126

krijg de muizenhik 38

krijg de rattenkanker 44, 7$

krijg de muizenhuig 37, 39 54, $$

krijg de ratten tering 44, 7$

krijg de neten 102, 103

krijg de reetketelsteen 38, 66

krijg de neuk $$

krijg de reetketelsteenherrie 66

krijg de Overmaasse veepest $8

krijg de rimbam 66, 67

krijg de Overmaasse

krijg de rimram 66, 67

hazewindhond(en)-korenmolen-

krijg de roodkoperen klarinettyfus,
dan kun je je de kanker poetsen 14,

pestpokken 12, $7

45> 58, 78

krijg de Overmaasse
hazewindhonden-pestpokken-

krijg de rotkanker 44

korenmolen-touwtering, (dan) kun

krijg de sancties 15, 69
krijg de schapenpokken 62

je uitrafelen 5*7, 75
krijg de Overmaasse pestpokken $7

krijg de schapenschurft 71

krijg de paardenhik 38

krijg de scheurkalenderziekte, elke

krijg de paardenpokken 62, 167
krijg de pest

$6

krijg de pestpokken-pleuris $7
krijg de pietenpokken 62, 167
7*> 83, 137

krijg de pip met sterretjes voor je
ogen S9
krijg de pips in je onderbroek $9
krijg de pleuris $9, 60
krijg de pleuris, dat de dokter met
zijn werklaarzen bij je bed moet
komen staan 60
krijg de pleurisvervelling aan je
onderlip 12, 60

ruimen 30
krijg de schijt(erij) 30

krijg de pieten 103
krijg de pip 40, 47>

dag wat anders 69
krijg de schijt, (dan) kun je stront

krijg de schijttyfus 30, 79
krijg de schijtzenuwen 30, 84
krijg de schurft met een paar lamme
vlerken 70
krijg de slangentyfus, dan kun je
kronkelen 79
krijg de slingerschijt 30, 31
krijg de slingerschijt, die langs je
benen glijdt 31, 167
krijg de slingerschijt tot in de
eeuwigheid 31, 167
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krijg de slingerschijt van hier tot
Haarlem, en alle paaltjes raak 31
krijg de slingershit 31

krijg de vlektyfus 79
krijg de vliegende tering 74
krijg de vliegende tering, (dan) kun

krijg de spijkerschijt, dan kun je je
eigen bek dichttimmeren 31
krijg de stuipen 72

je aan de Melbourne-race meedoen
75
krijg de vliegende vinkentering, dan

krijg de stuipen in je darmen 75, 172

kun je fluiten 12, 76, 77

krijg de syfilis 75, 170

krijg de vreetkicks 82

krijg de takke 73, 74, 139

krijg de warme ziekte 85

krijg de takke en de beris 73

krijg de waterpokken 12, 13, 62, 63,

73, 169, 170

krijg de tering 12, 74
krijg de tering aan je linkerlongklep

krijg de wijtik/weitig /y, 83, 84, 172
krijg de wip 37, 83, 128

74
krijg de teringzooi 42, 7$

krijg de zeikzenuwen 30, 84

krijg de teter 77

krijg de zemelen 84

krijg de tiefttering 75, 76

krijg de zenuwen 30, 84

krijg de touwtakke(n) 73

krijg de zevendaagse hik 38

krijg de touw-takke(n)-tering, dan

krijg de zieke-koeiengekte $8, 84

kun je je uit laten rafelen 74, 7$

krijg de ziekte 48, 85

krijg de touwtering 74, 75, 79

krijg drie hangtieten 143

krijg de touwtering, (dan) kun je

krijg een baard 142

(uit) rafelen ƒ7, 74,, 75, 79
krijg de touwtyfus 74, 79
krijg de touwtyfus, dan kun je

(achter/in...) 24, 26
krijg een bombardement achter je
hart, dan kun je puinruimen 26, 55,

pluizen 79
krijg de touwtyfus, dan kun je

82
krijg een bombardement achter je

(uit) rafelen 74, 79
krijg de touwtering-tyfus-pleuris-

kiezen 26
krijg een bombardement achter je

kanker-cholera 28, 44

kiezen, dan kun je puinruimen 26

krijg de tyfus 77
krijg de tyfus aan je tenen 42, 78

krijg een bombardement achter je
longen, (dan) kun je puinruimen 26

krijg de tyfus-tering 76
krijg de varkenspest

krijg een bombardement

58, 8$

krijg de Vaz Dias (dan heb je alle
uitslagen tegelijk) /j, 27, 73, 80, 117

krijg een bult 27
krijg een darmscheuring

krijg de vellen 80, 82

krijg een dik(ke)... 31, 32

krijg de vergietziekte, dan kun je

krijg een dikke fietsbel 32

lekken 82

29

krijg een dik oor 32

krijg een dikke lip 32, 39, 42, 60

krijg de vetpleuris 60

krijg een dikke nek 32

krijg de vinkentering 12, 14, 76, 77

krijg een dikke neus 32
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krijg een loopoor van hier tot

krijg een dikke tam 32
krijg een dikke tampeloeris 24, 32
krijg een doodskist met spiegels, dan
kun je je eigen geraamte in elkaar
zien sodemieteren 14, 91

86, 87
[krijg een] enkele reis Meerenberg
34> 40
82

krijg een hartverzakking 36,

82

krijg een kind met een... 4$
krijg een kind met een koperen kin,
dan kun je je de hele dag de klere
poetsen 29, 45
krijg een kind met een koperen kop,
dan kun je je de klere/kolere
poetsen 29, 4$
krijg een kind met een gouden
hoofd, dan kun je je de hele dag de
klere poetsen 29, 45
krijg een kind met een houten kop
45
krijg een kind met een koperen
harses, dan kun je je de hele dag de
klere poetsen 29
krijg een kind met een koperen kop,
dan kun je je lam poetsen 4$
krijg een koperen kind, dan kun je
je de hele dag de klere poetsen 29
krijg een koperen kind, dan kun je
je de kanker poetsen 13, 44, 4$
krijg een koperen kind, dan kun je
je rot poetsen 29, 4$
krijg een koperen long, dan kun je
je de pleuris poetsen 4$, 60
krijg een koud hart 92
krijg een kromme 24, 50
krijg een lawaaie in je huis 92
krijg een loopoor 53

*4> 54
krijg een mierennest achter je hart

krijg een eeltzweer op je jongeheer

krijg een hartvervetting 36,

Hollands Spoor 55, 168
krijg een mierennest (achter/in...)

54
krijg een mierennest achter je hart,
waar de dokter niet bij kan komen,
dan kunnen ze het eruit dragen 12,
54
krijg een mierennest in je kut 50, 54
krijg een navelpiepverzwiepering $$
krijg een ontploffing achter je hart
26, 55
krijg een oogkasverzakking $$, 83
krijg een puistje achter je hart 63
krijg een reetscheetvereelting 37, 67,

167
[krijg] een roggenstaart in je aars/gat

101, 10$
krijg een rolberoerte 6j, 166
krijg een rolberoerte, alle bomen
raak 68
krijg een rolberoerte in/door het
Haagse bos, iedere boom raak 68
krijg een rolberoerte van hier naar
Duitsland en in godsnaam terug als
(...) 68

krijg een rolling 68
krijg een rolling, hiervandaan tot de
sluis 69
krijg een rolling van hier tot
Haarlem, alle paaltjes raak 5/, 69
krijg een rug zo hoog als de
Wagenbrug 69, 168
krijg een staart 40, 7/, 72
krijg een staart met bellen en jeuk
aan het puntje, en een houten poot
met houtworm en kogellagers
tussen je kiezen 72

register

krijg een staart met een blikken
punt, dan kun je rammelen 72
krijg een staart met een jeukende
punt, en geen nagels om te
krabben 72
krijg een strontoog 72, 83
krijg een uitruiming 103
krijg een vervetting 36, 82
krijg een verzakking achter je hart,
dan kun je puinruimen 26, 82
krijg een vet hart 36, 82
krijg een vet hart, dan kun je patat
bakken 82
krijg een zeiksnor 116, 143
krijg een zweer (aan/op je jongeheer)
86; 168
krijg een zweer op de punt van je
jongeheer 86
krijg hem 57
krijg het 57
krijg het aan je braam 26
krijg het apelazarus $1,
krijg het apezuur 86
krijg het/de schompes 70
krijg het falderappes 34
krijg het gebrek 3$
krijg het gelaas 36
krijg het gelaas aan je kop 36
krijg het hartlazarus 51
krijg het hartwater 36
krijg het heen en weer 36\ 37, 83
krijg het heen en weer in twaalf
nauwe steegjes 37
krijg het heen en weer, van hier tot
Wormerveer 37, 168
krijg het heen en weer zig-zag 37
krijg het Himalaja 38
krijg het huigemuig 39
krijg het kippensnot, dan kun je
snuiten 7/

l8l

krijg het klaplazarus $1
krijg het klapzuur 86, 166
krijg het kleplazarus 51
krijg het koliek 46
krijg het koude kippenzuur 47, 86
krijg het laplazarus 5.2
krijg het lazarus $0, sí, $2
krijg het lazarusklep 51
krijg het leplazarus 52
krijg het makke 15, 53
krijg het maupie 53
krijg het mikmak 54
krijg het ouwewijvenreetzweetzuur
86
krijg het riedel in je tenen, dan kun
je tapdansen 67
krijg het snot 71
krijg het speen 71
krijg het spit 71
krijg het syndroom van Braakhekke
IS, 75' 80, 117
krijg het zeepokkenlazarus 63
krijg het zuur 8s, 86
krijg het zwimzwam 87
krijg iets aan je lip, pal bij je oor 39
krijg iets/wat aan je lip 32, 39, 42, 60
krijg Jan Kanker 42
krijg jeuk 40
krijg jeuk in uw x en korte armpjes
40
krijg jeuk waar je niet kunt krabben
40
krijg (jij) het hele polikliniekbord 25,
37

krijg koperen hartkleppen, dan kun
je je de kanker poetsen 19, 4S, 77
krijg koperen hartkleppen, dan kun
je je je leven lang de tering poetsen
45, 77

krijg (nou) het latherus 5/

i8o
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krijg n o u maar niks, zelfs geen lucht

88, 160

kus mijn k n o p p e n

146

kus mijn oor, loop naar de foor...

krijg (nou) tieten

172

143

krijg (nou) wat 82, 83

kus mijn oren

krijg stekings in je kiezen 72

kus mijn oren, er is een gaatje in

krijg tandjes

146

147

142

krijg vijf lekke banden 103

kus mijn orgel, dan heb je muziek

krijg wat aan je... 83

voor niets

147

krijg wat aan je donder 83

kus mijn poeperd

krijg wat aan je lui 83

kus m i j n reedikuul

krijg wat aan je oog 83

kus(t) de b o k zijn kloten

krijg wat aan je pik 83

kus(t) de kloten van Herodes, ze

krijg wat aan je pik, breek h e m in
zessen 83, po

147
147
146

hangen achter Pilatus' deur
kust het hol van Fluto

146

144

krijg(t) vliegende schijt 30
kruip op een hert en rijd ermee naar
Spanje 134

laat jezelf maar d o o d b i d d e n in het

kus de helft van mijn oren, ge zijt de
hele niet waard

147

weeshuis p2
laat naar je kijken/laat je nakijken

kus de kont van Herodes

147

146

kus de kont van 't vogeltje, dan
krijgt ge een pluimen smoeltje

laat u opeten door de duivel, hij zal
146

kus m e de kont en lik me de blaas

146
kus me hol

laat je kisten p2

slunsen schijten 154
laten ze tillem bij je zeggen p2
lazerstraal op 129 (afb.), 133,

144

lik aan mijn vorre 147,

kus m e k o n t 14$ (afb.),

146

kus m e k o n t en lik me gat
kus m e krent

lik de billen van de sjouwerman
146

lik m e aars 143, 148,

146

kus m e reet 147,

lik m e de aars in Breukelen

148

lik m e gat

kus mijn botten 143, 144,

14P

lik m e hol

144

144, 172

148

148
144, 14P

lik m e laars 144, 14P,

kus mijn ende, loop naar Oostende
kus mijn gat

167

lik m e naad 1 4 P
lik m e neus 1 4 P

144

lik m e reet 19, 145 (afb.), 147,

kus mijn gat, het is uit twee stukken

57> 150

lik m e toges i$o

144

kus mijn kloosterstraat

lik m e vestje/vessie i$o

144

kus mijn kloten 122, 142, 144,

146

14P

lik me reet... ik heb net gescheten
7

144
kus mijn hielen

148

149

lik m e bruine schuine schijtreet 1 4 P
149

kus mijn aars 143,
kus mijn broek

134

148

lik mijn elleboog

148
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lik wat bescheten is, dan zult ge

loop naar de galg, dan valt er geen

weten wat stront is i$o

pan op je h o o f d 120

loop/speel met Loewietje op de

loop naar de g o d v e r d o m m e 120,

zandhoop 1 1 $

loop naar de haaien

loop/zeg het aan de paster van
Lapscheure

loop naar de heksenberg

115

loop naar de hel 107, 114,

loop een beer in de aars 1 1 $

aan de hel

loop in de p o m p en haal de klap
naar je toe

116,

121

121

loop naar de hennen en k a m de

12$

haan

116

121

loop naar de h o n d zijn kloten

loop met je pis naar Bijsterveld 73,

80, 108; 116

loop naar de Kanaries 118,

122

121

loop naar de kerk en bid u d o o d

loop met je pis naar de dokter 108,

117

loop naar de kloosters
loop naar de klote

loop naar B o m m e l s k o n t e 117,

118

loop naar de Barbiesjes iop, 117,

121

121

121

122

loop naar de k n o p p e n

loop naar de Blauwe Eergisteren

loop naar de koekoek

122
122

loop naar de maan 112, 114, 115,

118

122,

135

loop naar de bliksem

118

loop naar de maan, dan k u n je

loop naar de bliksem en help
donderen

121

loop naar de hemel en verkoop je

loop in de bonen 1 1 $

loop kakken 108, 114,

124

121

sterren plukken

118

loop naar de bommels, dat is drie
uren door de hel

loop naar de maan, ge zult de zon

118

zien 123

loop naar de dit en dat

118

loop naar de donder 118,

loop naar de manendriepikkel

lip

loop naar de d r o m m e l

np

loop naar de duivel up,

121, 130,

loop naar de mieter 123
loop naar de m i k 11$,
132

loop naar de duivel en de
(godsgloeiende) g v d

up,

123

iip

loop naar de driepikkel

up

loop naar de duivel en loop geen
heilige omver

122

loop naar de maan en val eraf 123

up

123

loop naar de M o o k e r h e i 114,

123,

124
loop naar de nondeju

124

loop naar de Pampus

124

loop naar de paters en laat u belezen

loop naar de duivel o m een kruisje

up

124
loop naar de paters o m sokken

loop naar de Filistijnen

120

loop naar de flikker 120
loop naar de foeter 120
loop naar de Fransen

120

loop naar de galg 115,

120

loop naar de p o m p 116, 124, 125,

124
128

loop naar de p o m p , en drink u
nuchter 125
loop naar de p o m p en laat je wassen

125

i8o

register

loop naar de pomp en haal water 12y
loop naar de pomp en vang
stekelbaarsjes in je klomp J2j, 168
loop naar de ratsmodee 12$
loop naar De Rijp op sloffen 126
loop naar de sodemieter 126
loop naar de stokken 126
loop naar de vaantjes 126
loop naar de verdoemenis/
verdommenis
126\ 127
loop naar de verrekkenis 126
loop naar de wacht 127
loop naar de weerga 127
loop naar de weerlicht 127
loop naar de weerlicht met uw
gramme blaaskop tussen de brede
schouders 127
loop naar de wiedeweerga 127
loop naar de wind 127
loop naar de wind, dan zijt ge nog
vóór de regen thuis 127
loop naar de wip 127, 128
loop naar de zee om krabben 128
loop naar de zwaantjes 128
loop naar God 128, 131
loop naar het Peperland 128
loop naar huis, uw moeder bakt
soep van kriekestenen/karzestenen
128
loop naar je grootje/uw grootmoeder
130, 132
loop naar je kankermoer 130
loop naar je moer 109, 130
loop naar je moer, vragen wie je vaar
is 130
loop naar je ouwe moer 130
loop naar je ouwe teringmoer 130
loop naar je peet 130, 131
loop naar je tante 130
loop naar je vuile moer 130

loop naar Jezus 128, 131
loop naar paviljoen 3 131
loop naar Pruis-Pommeren, klitsen
bakken 131
loop naar Sebaldeburen 131
loop naar uw grootmoeder en laat u
een ei bakken 130
loop naar verre metjes 131
loop om jotjes 131
loop onder de tram 88, 93, 11$, 132
loop onder tram ii/lijn 11 132
loop rond, dan kun je rollen 132
loop rond en laat je hielen zien
132
loop rond(om) 132
loop rondom naar de bliksem 132
loop schijten 108, 114, 132
loop schijten met uw gat naar de
wind 132
loop voor Joost 119, 132
loop voor Sint-Stuifzand 132
loop voor Sint-Truiden 132
loop voor Sint-Velten 133
loop waar ge gaarne loopt, met uw
muil in de wind 11$
loop(t) 115
lui maar tegen mijn kont, want mijn
kop is ziek i$o
maak elkaar maar af 88, 92
maak je/u weg 129 (afb.), 133, 134
met je kont op een hort, dan kun je
rijden dat 't snort /50, 168
mijn neus uit het kanaal in I$I
neem je ballen en een knakworstje
op een broodje I$I
neem lijn 6 naar Crooswijk 92
neuk je moeder 108, 151
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ontplof 88, 92

steek de (rot) m o o r d in A m e r s f o o r t

o n t p l o f in een meelzak, dan k o m t ge
bestoven in de hel

9$

94> 95
steek een kaars in u w gat, dan hebt

ontploft! de duivels van de hel zullen
't vet van u w darmen schrepen 93
oprotten met je dikke vetkwabben 13$

ge geen kandelaar nodig I$I
steek (eens even gauw) je lulletje in
een mier

151

steek je vinger in je kont, draai h e m
pakt een strop en hangt u o p 91,
pleurt in een w a k

168

151

drie keer rond, dan heb je een
Magnum

151

p r u i m de m o o r d 93

steek u in een zak, en bedank de

rij jezelf maar te pletter 88, 93

sterf 88, 9$, 96, 160

rij(d)... 93

sterf af 96

rijd je eigen kinderen maar te pletter

sterf de m o o r d 88, 95

wereld I$I

sterf in de meelzak en ga gepoeierd

93
rot o p 106, 129 (afb.), 133,

134

rot o p naar je eiland 134
rot o p naar je oude moer/opoe 135

de hel in

14, 95, 107

sterf jong, dan ben je een m o o i lijk

95
sterf staande 9$, 167

schijt... J J J , 154

sterf staande met je bek open, dan

schijt in de assen 154

ben je een mooie brievenbus 95

sc:hijt in de melk, en eet de brokken

¿elf 154

sterf staande met je hoed op 95
sterf staande met je hoed op en je jas

s. chijt in u w broek, het zullen
' vogeljongen zijn 154

aan, dan ziet de duivel je voor een
deurwaarder aan 95, 167

s chijt in u w hand, en maak bollen

154

stik 88, 96
stik, barst, klap, verrot, verteer...

schijt o m h o o g 154
schijt o m h o o g , en doe u w m o n d
open

met je kousen venten 96
stik de gloeiende m o o r d 96

1 schijt o m h o o g , en kopt h e m 1 $ $
slik een bezem j y j

stik de m o o r d

93-95, 96

stik de rotmoord 97

spring toch v o o r een trein 88, 93, 132
sta op en ga zitten 1$,

160

stik in een meelzak, dan k o m je
gepoeierd de hel in 93, 96

steek de bobber(d) 93

stik in je pik 96, 168

steek de e m m e r 93

stik in je vuil 96

steek de gloeiende m o o r d 94

stik, verrek, verrot, verteer... 12,

steek de m a r i n e m o o r d 94
steek de m o o r d

171

stik de galanteriemoord, dan k u n je

93, 94, 9$, 96

steek de rotmoord 94

13,

38, 47, 48, 62, 63, 79, 86, 89, 96, i$2,
169
stoof staande 151,

167

i8o
stort door je enkels 151
stort door je hoeven 151
stort in i$2
struikel in je graf 97, 100
tief(t) de tempel uit 735
tief(t) de tent uit 135
tieft op 129 (afb.), 133, 13$
trap op een hark 103
val... 98, 152
val dood 88, 98
val dood op je verjaardag 98
val drie hoog het raam uit 98, 152
val in bonken 99, 152
val in de knoop 152
val in de stront 152
val in de zeik 152
val in elkaar 152
val in me zak 152
val in mijn kastje i$2
val in tweeën/drieën 89, 98
val kapot 98
val om 152
val om, val krom... 171
val omhoog 152
val onder de tram/lijn 7 99, 152
val van het dak 99, 152
van hoog, tot laag... 171
verdwijn als een scheet in de
maneschijn 135, 168
verhaar 135
verhaar met je hoed op 135
verrek, verroest, verteer... 73
verrot 88, 99, 169
verzak i$2
verzuip 88, 99
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vlieg... I3S
vlieg (maar) omhoog 135
vlieg naar de maan 122, 135
vreet je kop op 152
vreet kurk en laat je lijk drijven 99
vreet kurk en sterf, dan kan ik je lijk
voorbij zien drijven 100
vreet uw haar op, en schijt kalotten
I$2
waai... i$3
waai dood 100, 153
waai in een knoop 152, 153
waai om 100, 153
word zo lang als mijn duim 153
zak (toch) met je handel in de drift
154
zak door de bagger 153
zak door de grond 153
zak door de plee 153
zak door het ijs J53
zak door je kruis 153
zak er maar in 153
zak in de beer 153
zak in de blubber 153
zak in de grond weg 153
zak in de stront 153
zak in elkaar 100
zak in het gehak(t) 153, 168
zak in je graf 88, 100
zal ik een schaap krijgen 166
ze moesten u aan de hoogste boom
in 't bos hangen 100
ze moesten zijn kop afhakken tot
aan zijn hielen 100
zout op 129 (afb.), 133, 136

