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Liistje No

fiIgT6/I

I

Hoe hoe dikke benen:
Chocoladetenen.

2 Eigen schuld dikke bulí
3 Wat ie zeg! dat ben,ie zelf

Met je kop onder lijn elf
Met je kop onder liin tien
Ik wil ie nooit meer zien.

4 Etter, schijt een boterletter.
5 Hallo meneer de uil
Uw onderbroek is vuil.
6 Bonnie en Clyde die zaten op een
stoepie

Bonnie liet een.poepie
En weg was Clyde.
7 Hallo, hallo wie stinkt er zo
Tis't mannetie van de raöo.

I Dag meneer de koekepeer.
9 Dag meïrourv de koekepauw.
10 Mijn fiets is kapot
Je zuster op een houtvlot

11 Heebaabe rieba
Me tante is van mica.
12 Fillum in de broek van Ome IVilIum.
13 Het is vandaag de laatste dag

Dat ik de meester pesten mag.
14

Lig niet zo te lullen
Smeer maar in je haar dan kriig je

krullen.
15 Nagelbijter
16

Mensentreiter.
Zo gtat ie goeil, zo gtat ie beter

Alweer een kilometer.

17

I april
Kikker in je bil
Die d'r nooit meer uit wil.

18 Husse husse
Met je neus d'r tussen.

Liistje No II
Ik ben nieuwsgierig; blauí.
Ik ben neger; zrnfit.
Ik ben Willem Duys; oranie.
Ik ben Han Lammers; rood.
Ik ben maagd; groen.
Ik ben Mazure; roze.
Ik b€n lijk; wit
Ik ben bakker; bruin
Ik ben Chinees; geel.
Ik ben antiek; griis.
Ik ben iooil; jammer.

Liistje No III
l

Renate Rubinstein: Renate sings the
Weimeb Cyclus. Twee platenin
Iuxe cassette, f 32150.

2 Harry Mulisch: The Latin Sounil
of Harry Mulisch. With the Pete
Schat Combo, f 9190.
3 Prinses Christina: Marijke zingt
Jules de Corte. Met glandoto van
Jules de Corte, f 19,90.
4 Paul van Yliet: Paul van Yliet zingt

Liselore. Liselore: Liseloie zingt

PauI van Yliet. Cassette, f 29190.
5 Pieter van Vollenhove: Pieter plays
Charlie Kunz, f 8,95.
6 Ramses Shaffy: Ramses zingt
Heintje, f 9,90.
7 Nico Scheepmaker: The typewriter
Tango (Leroy Anderson);
Uitverkoop f 0,98.
8 Peter Post: The Last Post, f 4,í).
9 Jasperina de Jong: Pien leest voor
uit eigen werk. File under
Undeiground f 98,- bij intekening.
10 Simon Vinkenoog: Smoke gets in
your Eyes. Stereodemons&atieplaat,
f 1,98. Bij aankoop Simon
Vinkenoog cadeau.

LiistjeNofV

L[istjeNo V

l

Broorlie Stoepranrl.
2 Broodje Dressuur.
3 Broodje Olifant.
4 a. Broodje Overreje.
b. Broodje Onbewaakte Overweg.
c. Broodje Badmat.
5 Broodje Over Tijrl.
6 Broorlje Yerschrikkeliik.
7 Broodje Vlinder.
8 Broodje Wollen Deken.
9 Broodje YoeL
10 Broodje Damrak.
Broodje Cirkelzaag.
12 Broodje Coureur.
13 Broodje Vet Hart.
14 Broodje Onderiloor.
15 Broodje Kaas.

ll

8

12

jaar: 3 weken ponykamp, Barneveld

inrz

met verkenners naar De peet

14

jaar: fietstocht naar de Ardennen,

18

jaar: lifttocht met vriendin (stiekem)

20

jaar: Iifttocht met nieuwe vriendin

met vriend

naar Ibiza

(studente kunstgeschiedenis) naar
Florence
23 jaarz met ongeregeld vervoer naar
Nepal
25 iaarz met medestudenten ileelname
aan archeologische expeditie in
IsraëI, reis zelf betaald
28 jaar: afgestudeerd, met verloofde
week naar Parijs
30 jaar: met verloofde long-weekend
naar Londen
31 jaar: huwelijksreis naar Marokko
34 jaar: met eerste kind twee weken
naar Terschelling
38 iaar: met yier kinderen maand naar
Zeeland
45 jaar: met kinderen en plastic
zeilboot op dak week naar Costa
Brava
4il iaarz met vriendin 10 dagen naar
Florence
54 iaar: met kind uit tweeile huwelijk
week naar Terschelling
55 jaar: 20''jarige dochter opgehaald
uit Antwerpen
62 izarz met secretaresse naar

wintersport

68

jaar: Zakenman in Barcelona dood
gevonden.

Liistje No YII

LiistjeNoYI
1 Allez votre coridor.
2 Est-ce que quelque chce à tr Eh?
3Il n'a pas e:qnrté m homo@e.

4Li

6 S'il vous plait

-

'3

Opel Oraat

4 Ford Meniscus
5 DKW-KLM
6 Yolvo Vouwbeen
7 Renault Revolver
8 Hilhnan Hitler
9 Fiat 11 Milliard

retteketè.

7 Voulez-vous effe'n enilie
opschuiven?

8 Mon pneu est malade.
9 Youlez-vous coucher avec

1 Cifioën Mgraine
2 Yauxhall Vlieseline

noi of

niet?
10 Je suis déjà été!
11 Comme-ci, comme-ga, comme-

tooelala.
12 Le pissoir est là!
13 Maman coupe le pain.
14 Avez-vors quelque chose contre les
enfants?

10 Lambretta Lambiek

11
12
13
14
15
16

Puch Pastoor
Chevrolet Fellatio
Honda Hilversum

DAF Kroket
Yolkswagen Verkeerd
Mercedes Beng

LijstjeNo

YIII

Lijstje No

I

Mag ik even opbellen? Miin telefoon
is stuk.
2 Heb je een kopje suiker voor me?
De kruidenier is dicht.
3 Heb je een sigaret voor me? M'n
vloetjes zijn op.
4 Mag ik meerijden? Mijn auto staat

in de garage.

5 Heb je even twee kwartjes voor de
parkeermeter?
6 Mag ik je zwarte schoenen lenen?
Me zuster moet trouwen.
7 M;tgik je perskaaÉ effe lenen? Zo

kom ik er niet in.

8 Nou graag, zilik dan wat friet
bijhalen?
9 Mag ik Jan Cremer 3 effe lene?
't Lijkt me niks, maar ik wil't toc.h

sgs inkijken.

10 Betaal

jij

rle kaartjes effe? Je

kriigt

't zo terug.
Zeg, kan ie werkster niet bii ons
komen als jullie op vakantie zijn?
12 Krijg je nog ríat Yan me? Offe...?
13 Mag ik vanavonil teevee komen
kijken? Mjn tweede net is stuk.
14 ZLI ik anders met Arnie naar de
bioscoop gaan als iii toch moet

ll

werken?

I

IX

In Torremolinos had ie Broodje
Moonen, daar moet je eens naar toe

gaan.'
2 Mijn vrouw heb ik in Marokko
voorrlelig van de hand kunnen doen
3 Ik heb Salazar zijn laatste woorden
nog voorgelezen
4 Schoonmoeder hebben we nog voor
de vakantie uit de auto gezet
5Ik heb in Zwetlen een houten boom
gekocht
6 Pas op het eind van de vakantie
mochten we de paarden uitsPannen
en schoppen

7 Bij Stanleyville mocht je voor f 2'50
met een neger Praten
8 In Spanje barst het van de Hollandse
gastarbeiders

9 In Tunesië heb ik bijna een ruPs
doodgetrapt
10 In rlat pension kreeg je driemaal
daags een eetlepel

11

In Japan zijn's nachts loeea5 miin

12

voeten gekromPen
Mijn vader heeft met stierenvcchten

verloren
13 In rle Alpen haitlen we een rood-witgesfieepte blinde giils
14 Israël is een mooi Iantlo het barst er
alleen van de Arabieren
15 Voor veel geld'heeft die chauffeur
een bus ouden van dagen het ravijn
ingereden
16 Die tandarts in Miinchen heeft per
vergissing mijn gouden' kies

getrokken

Liistje No X
l

Eet smakeliik

2 Geef die boer een stoéI
3 En dit is voor het beste paard van
stal
4 Is er nog een gaatie over voor de
pudding?

5 Het lacht je toe
6 Net of er een engeltie op ie tong

pist...

7 Flink eten, je moet er nog yan
groeien

8 Je ogen zijn weer groter dan je maag
9 Zitie nu al voor de mast?
10 Hij zit weer re hamsteren
11
12
13
14
15
16

Ik ben vol
Ik kan geen boe of bah meer zeggen

Laden en lossen? Dat gaat niet door
Henk zit weer te mehelen
Kan er echt niets meer bij?
Jullie laten me toch niet met al ilie
andijvie zitten?
17 Alemaal nog oen klein schepie
18 Mies, je laat me toch niet in de
steek?
19 Bet op, duizenilen etrineesjs...
20 Nu heb ik toch weer te weinig

gekooht

Liistje No XI
1

Jii solliciteert zeker naar een flink
pak slaag?

2Hzdje

wat?

3 Kom maar op als je durft.
4 Anders kan jij een flinke knal voor
je kanus krijgen.
5 T.oekje mot of zoek je deining?
6 WiI jij eens sterren kijken, vrientl?
7 Ga je effe mee naar buiten?
8 Waar zal ik je es raken?
9 Zatrik effe je haar door de war
maken?
10 Ik trem ie in mekaar.
11 Pak an Jan, 't is winter.
12 Ken je die, is een broertje van ilie.
13 Zal ik je neus eens fissen je twee
oren zetten?
14 Nog een?

Liistje No XII
t

Zoadt u hier eens aan willen ruiken?
2 Hebt u er bezwaar tegen als wij opa

hier begraven?

3 Zoalt u misschien mijn auto weer
rechtop willen zeffen?
4 Kunnen we hier een neger laten
cremeren?

5 Mag ik u even kort samenvatten?
6 Heeft u er bezwaar tegen als ik
stink?
7 Kunt u mij een figurant leveren öe
zo dun is als de krant op maandag?
I Ligt u al lang onder dat puin?
9 Mag ik misschien heel even uw
paard lenen?
10 Mag ik u even yragen: Zou ik met
deze handen ooit nog piano kunnen
spelen?

ik misschien mijn haar terug?
12 Ziin die varkens misschien van u?
13 Kan uw grootvader dit jaar bij ons
Zwarte Piet zijn?
14 Mag mijn auto volgende week in uw
11 Mag

tuin staan?
15 Kan uw dochteÉje ilie zak cement
misschien even langsbrengen?
16 Neemt u mij niet kwalijk, heb ik u
zojuist overreden?
17 Stoor ik?

Liistje No

XIII

I Wàr heb ie het het laatst gezien?
2 Heb ft al in je zak gekeken?
3 Soms zakt het in je voering
4 Zoek npu nog eens goetl
5 Ik probeer toch alleen maar te
helpen?

6 Zal ik de vuilnisbak weer binnen
halen?

7 Waarom kiik ie nou godverdomme
in die vaasjes, daar kón het niet eens

in
8 Nee, dat heb

ik

gisteren allemaal al

doorgenomen, daar kan het niet in

ntten

9 Dacht je dat ik mijn ogen in mijn
zak had zitten?
10 Hoe zaghet er precies uit, zei ie?
11 Yolgens nii kiik je met je neus
12 Zit je d'r niet oP?
13 Kijk eens achter je oor
14 AIs je voor alles een vaste Plaats

hebt...
15 Je hebt het met oPzet weg gemaakt

16 Waarom is het hier ook altijrl zo'n

rotzooi
godsnaam de kat maar
opensnijden
18 Die jongens van ile YPRO zijn hier
vorige week wezen douchen...
19 Heb je dat laatst niet weggegooiil?
20 Hè, er zit nog een sinterklaas-

17

In

kadootje in Opa's jas
21 Volgens mii heb je het nooit gehail

LijstjeNo XfV
1 Ik lig helemaal in de vernieling.
2 Yorige week is ze Yerdomme met de

pil gestopt.
3 Yoor een buitenstaander leek alles
koek en ei.
4H;aar moedet staat aan mijn kant.
5 Het ging zo echt niet langer.
6 Ons leven was een hel.
7 Geen briefje, geen telefoontje, niks.
8 We hebben nog geprobeerd het uit
te praten.
9 Ze wilde eens een tiidje op zichzelÍ.
10 Nu zit ik weer op dat ellendige
kleine kamertje.
Ze zsl wel weer met die fotograaf
hokken.
12 De kinderen zijn zolang bij oma.
13 En dan moet ik ook nog een keer
terug om mijn spullen op te halen
14'Het kreng heeft ook de auto nog

ll

gehouden
15 En ik nam nog wel iedere vrijtlag
een bloemetje mee.
16 Het is net of de mensen het aan ie
zien.
17 Ik moet ook weer uit de mur
18

vreten.
Al die llsing dingen die je overal

vindt in huis.

Ik

moet nu iedere dag een schone
onderbroek kópen.
20 Het vakantiehuisie was al
19

besproken.

21 Al die ellende om niks' volgenile
week is ze er TÍeer.

LijstjeNo XV
Walbert Bink
Guus Oksel
Pleunie Youw
Hans Temeijer

Moerie Drenzelnuis

Lob de Bange
Guus Herfstmus
Mirakel Merk Eens

Wolbert Bonk
Gas Oester
Yeunie Plouw
Mammie Boesnicht

Knul Hanseman
Jeroen Crèpe
Johan te SIap
Kwik van Duck

Kolere van Diik
Paul Zandhopen
Paul Grintheuvels
Cees ile Lange

Guust Hairmust

LiistjeNoXYI
1 De installeur komt morgen
2 Ziilild! aan een groningse ziekte
3 Ik sta in duPlo
4 Daar sta ik antiseptisc-h t€gemver
5 Hij stond te stimuleren
O

ff&t

I

Maak ie maar

u een hartvarkcn gehait?
7 Miin zuster fu getourdDef e€tr
musici
ge€n

ilMrÍies

9 Die wouwen ziin li€sbe6
10 Dat boek staat oP hoog reven
11 Dat is toch logica
t}Dart stuk komt in smPrbe
13 Het Sint Bernhanlfonds
14 MiF vader heeg een tak vln een
beroerte
15 Tijdens onze vakantie ilronken wii
veel Pinanti-wiin
16 De Fransen ruiken altiitl zo naar

LiistjeNoXWI
1 nagel over het schoolbord
2 ei eten met een zilveren lepeltje
3 stukie schil tussen je tanden
4 sneeuwbal in je nek
5 onderbroek tussen je billen
6 steentie in roggebrood
7 per ongeluk zoutloos brood eten
8 stukje afgesopte koek in ie thee
9 slak in de sla
10 na vakantie pan met
beschimmelile inhoud vinden
11 ie snijden aan gras
met blote voeten op heet zand lopen
13 te kort geknipt van de kapper komen
14 staan hopen dat er nog een laatstere

tl

tram is
15 Ajax-Benfica: televisie kapot
16 Benfca-Ajax: geen televisie
17 detectivepocket zonder laatste tien

bladzijden

knokloof
17

Mijn tante heeft haar kamer

gCtoffeerrl met een snoezig Pisaccobehangetie

18 puistje op je neus op de avond van
het Schoolfeest
19 bandje van je bh breken

20 Ard Schenk valt
21 te weinig geld om je boorlschappen
te betalen
22 zwembroek verliezen na een duik
?3 met een kater moeten solliciteren
24 op straat de verkeerile groeten
25 te heet gewassen nieuwe wollen tui
aantrekken
26 ie zoon met je nieuwe auto tegen een
paal zien rijden
in een te koud bad stappen
28 pleister yan een harig been

tl

aftrekken

L$stjeNoXYIII
1 Met een brandenil tientie je sigaret
aansteken
2 Je auto de graelt inriiilen omdat ie
geen parkeerflaas hmt vintlen
3 Obligaties kopen om vliegtuigjes te
YOU?ven

4 AIIeen ile beste sigaret uit een pakie
roken
5 Automaat leegftalen en op ile riiweg
een toren kroketten bouwen
6 Nieuw overhemd uit ile kast halen
om je buitenboordmotor schoon te

maken.
7 Nieuw sarlhuis bouwen en het ouile
leeg laten staan
8 Cruyfr kopen om je kinderen te leren
voetballen
9 Een zijilen das van f 27r- kopen om
je aan op te hangen
10 Een huis kopen omilat het regent
11 De Nieuwe Linie kopen om Qe
Toestanil te kunnen lezen
12 Patcr worden om in maxi te kunnen
lopen
13 Oniler de &am gaan liggen om in de
krant te komen
Í4 Een kind nemen omdat ie een hekel
aan katten hebt
15 De Nachtwacht kopen omdat ie bang
bent in het donker
16 Een renpaaril kopen om je
aardappelschillen op te eten
17 Een vers brooil kopen als ie kouwe
handen hebt
18 Yoko Ono kopen om de vogels uit
ie tuin te veriagen

L$stjeNo XfX
l
2
3
4
5
6
7
8
9

Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een

toffe meid.
goeie chick.
lekker stuk.
spontaan typetie.

mooie stoot.

lekker hapje.
aardig kind.

dijk van een meid.
brok.

10 Een ionge blom.
11 Een tof mokkeltje.
12 Een goed wijf.
13 Een spetter.
14 Een jofele niezer.
15 Een einde-wijf.
16 Een lieve juffrouw.
17 Frn meesterlijk mens.

Lijstje No XX
l

VPRO te kiiken
als de TROS op het andere net is
2 Zonde om je onderbroek te laten
liggen
3 Zonde om te trouwen als je ook
Playboy kunt kopen
4 Zonde om met roken op te houden
als je toch al longkanker hebt
5 Zonile om op de heenreis neer te
storten als je op vakantie gaat
6 Zonde om in een te grote kist
begraven te worden
7 Zonde om je benen te yerliezen als
ie net hebt leren lopen
8 Zonde om naar het Boekenbal te
gaan als toch niemand je kent
9 Zonde om een W.C. èn een tuin te
T.onde om naar de

hebben
10 Zonde om de pil te nemen als je een
kind wil hebben
ll Zonde om te lachen als je begraven

wordt
12 Zonde om Starfighter-piloot te
worden
13 Zonde om het nog te doen als je

elkaar al zo lang kent
14 Zonde om yan een mug een olifant
te maken
15 Zonde om je schoonmoeder in de
achterbak te yeryoeren

Liistje No XXI
I

Spoelt. u maar niet

2 Onze vorige tandarts ileed het nog
met de hand
3 Hebt u attijd zo'n rode ias aan
dokter?
4 Had dan meteen gezegd dat u een
kunstgebit heeft
5 U zou tenminste die sigaret uit uw
mond kunnen doen
6 Kunt u meteen mijn hond

.

behandelen?

7 Hé, heeft u dit al meer geilaan?
8 Na u wordt de Jordaan gesaneerd
9 U kunt zich weer aankleden
10Ik heb nog nooit zo gemakkelijk een
tong getrokken
11 Als u nou urv bek dicht houdt doe ik
de mijne wel open
12 De trekking geschiedt onder
toezicht van een notaris
13 Als ik het boren zelf doe wilt dan
vullen?
14 Heeft u ze wel allemaal op een rijtje?
15 Als u het nóg goedkoper wilt vervalt
u in de sinaasappelschillen
16 Met een spuitje kruipolie hebben we
ze zo weeÍ van elkaar
17 Ik vind hier nog een stukie tepel

Í

18 Zekei eleÈtricien hé?
f9 U krijgt van mij een rietje mee
2Q Er is niets tegen haar op uw tanden,
als u het maar regelmatig wast
21 Uitlijnen maar zuster
22 Zal ik dat eten nog voor u inpakken?
23 U mag yoortaan niets meer eten

LiistjeNoXXIII

LiistjeNo XXII
I

Heeft u uw Pakie sigaretten al uit?
ik hier miin auto laten

I

wegilenken?

2 Koop eens een nieuwe handdoek dan

Nou zit ik weer met mijn rug tegen
die hete kraan

2 Kan

3 Hannibal trok aan ile AlPen
4 Als Pasen en Pirksteren vanéén dag
vallen
5 Een glaasie wiin wil er altill wel uit
6 Samen in' ia gezellig
T Iemand uit het ootie nemen
8 Aan Ihees trekken
9 De kogel uit de kerk iagen
10 Je moet niet oP ie laten sollen
11Hij zakte door ziin stikie

u

H;b ie

-ri"

nieuwe ias al

gesProken?

kan deze in de was
3 Jezus, m'n horloge
4

Bliif met je poten van die warme

kraan als ik hier onder de douche
sta
5 Niet_met miin seheermes onder jóuw
oksels
$

O

\[

lnieSgt beslagen, bril beslagen, snee

in mijn kin
7 Hè, er zit nog een Sinterklaaskadootje in de wasmand
8 AIs ik met die neus klaar ben wil
ik nog wel even je rug doen

,f

I

-

9 Doe niet zo

tarr

10 Hoe wil je dat dan doen?
11 Je blijft die zmaÍe randen toch zien

hoor

12 Hoe lang moet je je eigenlijk
vooryassen?
t3 Mag die goudvis nou weer in de

kom?

14 Nee; schimmss zijn eigenlijk kleine
/beestjes
15 Kan die hond niet na ons douchen?
16 Deze zwarte rand is van Henk, van

gisteren
17 Die jongens van de VPRO hebben
hier laa6t gedoucht, vandaar al die
haren
18 Jii moet natuurlijk weer op mijn
contactlenzen gaan staan
19 Een schuimbad is leuk, maar waar

.

ben je nou?

LiistjeNoXXfV
I

Een drager is genoeg, het is maar
een

klein kistje

2 Moeten we zelf een schopie
meebrengen?

3 Tja, de ene kist is weer gehoriger
dan de andere
4 Slordig hoor, zo'n stuk jurk uit ile

kist
5

Ik

hoor steeds kloppen
6 Zonle, dat is zijn beste pak
7 Hier is tante, die komt zijn schoenen
nog brengen
8 Dat strijkijzer konilen we niet meer
uit haar vingers krijgen
9 Kom jongens, ga uit die kist
10 Er waren maar twee ilragers, dus ze
moesten slepen

11 Gooi z'n hond d'r maar bij
12 Tute Jet kreeg wat asi in haar oog
13 Op de terugweg reed Jan zich dood,
zo kun je wel aan de gang blijven
14

Er zijn nieuwe opblaasbare
grafstenen op de markt gebracht

15 Mach iemand met een hazelib ook
begraben of moet die bebrand?

LiistjeNoXXY
l

Bruggelings
2 Brugleuning
3 Bruggemerg
4 Brugklachten
5 Brugslag
6 Brugkrabber
7 Bruggespraak
8 Reebrug
9

Brugby

t

10 Bruggesteun

ll

Opklapbrug

12Ya;n de rug af gezien
13 Ophaalrug
14 Rugwachter
15 De Magere Rug
16 De Rug der Zuchten
17 Rugklas
18 Hangrug
19 Basculerug

(-

LiistjeNo XXYI

L[istjeNo XXYII

1 WiI ie de poes even vasthouden?

2 Geef de Nouvel Observateur even
aan?

3 Heb je er bezwaar tegen als

naakt slaap?

ik

4 WiI je rooie of groene papiika?
5 We eten het altild met een scheutje
madeira.
6 Snuit de kaars even als ie wilt.
7'Een grapefruit+apie of een eerliike
recht-op+n-neer?
8 Doe gewoon waar je zin in hebt
9 Er ligÍ nog wel ergens een luchtig
detcctie{ie.
10 Neem mijn tanilenborstel rmaf, eyen
11 Wij roosteren ze altiid.

1 Tasje op schoot
2 Knieën tegen elkaar.
3 Op het puntje van ile stoel.
4 Rok over de knieën trekken.
5 Rechtop zitten.
6 Haar uit het gezicht stuiiken
7 Zakrloekje uit tasje en
verfrommelen.
8 Hoesten met afgewend gelaat en
hand voor de mond.
9 Terug in de tas met een klik.
l0 Even naar het toilet om neus te
poederen.

LiistjeNoXXVIU
1 Jaap, wat

deje er slecht uit, ik kan
doorje
heen kijken.
_zowat

2 Je moest eens weten, laap, wat een
verdriet jé je moeder doet door zo
laat naar bed te gaan.
3 Nooit meer doen - daar krijg je
ruggemergkanker van.
a
{at 19t.faan er weer uitgepoept
uit,-zÈlke kringen onaer zÉ -ogen.
_
5Ik
dacht te ruiken dat Jaap wïer
Iast van zijn maag had.
6 Zou ie eerst je vóten niet even
wassen, Jaap?

7 Die jongens met van die putten in
hun gezichten - dat komf alemaal
van het uitknijpen.
8 Ik zeg het nu voor de laatste keer,
Jaap: doe onmidrlellijk die watjes
terug in je oren.
9 AIs ik jou was liet ik rlie splinters er
maar uitzweren.
10 Nee, dat zijn je oordruppeltjes _
voor je ogen moet je herfleije
emaast hebben.
11 Er lagen vanochtend weer schilfers
hoofdkussen, Jaap.
_ - 9_p ie
12 Voor iemand met voete-n als Jaap
hebben ze bij Forma Natura
gyengoed
nog een aardige keus.
_13 Nu de vakantie van Jaipje er op zit,
is het weer een stuk stilÉ in h,iis. '

.

Liistje No XXD(
1 Oh, wat leuk, een bruidsbouquet van
cantarellen
2 Zegiongeman, haal je hanil eens

uit mijn sleep
3 Stop die ring maar in mijn neus
4 Kun je met die te grote schoenen
wel de stadhuistrap op?
5 Leuk, zo'n erehaag van
medepatiënten

6 Pardon, u zit op de ambtenaar van
ile Burgerlijke Stand
7 Noemt u dat zegenen? De bruid
krijgt er een kleur van
8 Maakt wijwater vlekken?
9 Er valt weer een gehaktbal uit je

sluier
10

Kijk

schato voor

mij is het huwelijk

een kwestie Yan nemen en krijgen
11 Rijst heb ik gezegd, niet knikkers
12 Omr is in de soep in slaap gevallen
13 Krelis zeur toch niet, we nemen
geen koeien voor de koets
14 Het is hier de gewoonte dat dominee
de kleren van de bruid houdt
15 Kunn je ook drouwen met een

hrmlib?

LiistjeNo XXX

LiistjeNoXXXI

1 Je kunt die Afghaanse jassen

tegenwbordig ook in Amsterdam

krijgen.

2 Wist ie ilat het hoofdkantoor van de
Haagse Post in Amsterdam is?
3 Hair komt naar Holland!
4
her je: Robert Kennedy
Tfg*-T
werd óók vermoord.
5 Heus wiend, Kronkel is ècht een
, pseudoniem voor Carmiggelt.
6 Men fluistert rlat Johantruyff
getuouwd is.
7 Eén van die yan Tijns worrlt
meilepresentator van .Berichten uit
de Samenlsyiag'.
8 Je kunt nu met de auto rechtsfueeks
van Amsterdam naar Rotterdam.
9 Toon Hermans schijnt binnenkort
naar Amerika te gaan.
l0 Ze znggendat V.fr. uit het verzet is
ontstaan!
je dat je van sigaretten kanker
11
_Wist
kunt krijgen?
12 In Engeland houden ze links.
13 H.et lijkt erop dat Rik van Looij
?_in beste tijrl heeft gehad!
14 \ryist je dat Ada Ko[ tegenwoordig

k

-

mannequin is?

15 Yolgens de NRC is Rotterdam de
grootste havenplaats ter wereld.
16 Ik hoor dat er weer een nieuwe Snip

en Snap revue komt.
17 Je hebt nu ook van die fietsen met
een motortje yoor op het wiel.
18 Het lijkt erop dat hèt nu toch
definitief afgelopen is met de

minirokken.

19Ik ken iemand die laatst voor
radio is geweest.

de

1Zielr3.
2 Trouwen?
3 Koffie?

4 Goil?
5 Handen wassen?
6 Lachen?
7 Roxy?
8 Ramses?

9 Oversteken?
10 Hier opeÍen?
11 Wachten?
12 Suiker en melk?
13 Hair?
14 Tussen de rails?
15 Post?
16 Naar de kapper?
17 }Iet Parool?
18 Revolutie?
19 Buitenveldert?
?.OE,et smakelijk?

2l Jm

Cremer?

22BrecbP
23 Contactlenzen?
24 Avenue?
25 Sex?
2ó Feyenoord?
27 Gelul?
28 Birlden?

29 Zwrnger?
30 Klaar?

-

Liistje No XXXII
1 Ga mee een kopje koffie drinken?
2 Mag ik je ,s fotograferen?
3 Kom nog efre mee, dan bak ik een
eitje voor je.

1 Buitenste binnen.
2 Verkante keer.
3 Met verkrachte eenden.

4 Zeg ik heb de niernye langspeel van
Gilbert Bécaud thuis.

5 Koe de Cloot.
6 Een vlooi der prammen.

5 Loop

jij altijd

zo?

Ik weet een

kortere weg.

6 Mijn vader en moeder zijn ,t
weekenil weg. Kom je eten?
7 Kun je even die ladder op lopen?
8 Ze hadden alleen nog maar loge.
Goed hè?

9 Ach nee, je kunt beter op beil
zitten.
10 Heb je nog nooit ,s avonds in zee
gezwommen?

11

Mijn bagagedrager is stuk. Kom
maar op de stang.

,t

I
I

LiistjeNoXXXII

12 Ik heb morgenayond de auto.
13 Zal ik je helpen met gonio?
14 Ik ken je ergens van. Maar...
15 Ga je mee naar 't feest bij Ramses?
16 Kom je kijken? Ik speel in ,t eerste.
17 Je kunt blijven slapen. Ik heb nog
een stretcher staan.
18 Ze zeggen dat ,t goed is tegen
puistjes.

4 Weeps.
7 Hutkaartje.
8 Kuurzool.
9 Komplé.
10 Een scheetie beef.
Bim de Wie en Koos van Keeten.
12 Kous in je gat.

ll

tLiistjeNoXXXIV
I Op voorhoofd wijzen.
2 KniFoogie.
3 Drrim tussen wijsvinger en
middelvinger.
4 Gebalde ruist tonen.
5 Tong uibteken.
6 Lange neus maken
7 Duim omhoog.
8 Beide duimen in beide oren,
wapperen met de handen.

9 Met linker- op rechterhand tikken.
10 Rok vijf centimeter oplichten.
11 Makke hand:
a) op nek tikken
b) horizontaal op broekriem houilen
c) boven aan de arm.
12 Rechterarm schuin gestrekt omhs6g.
13 Lichte buigng.
14 Tuitmondje maken.
15 Hand ophouden.

LijstjeNoXXXV
I In ile tijd

dat een ilubbeltje nog een
dubbeltje was
2 In de tijrl ilat de vrouwen nog haren
oniler hun armen hadden
3 In de tijd dat de dieren nog spreken
konden

4 In de tijd dat je nog tien dagen dood
in een huis kon liggen zonder dat
iemand het merkte
5 In de tijd itat Hans Keller nog bij de
KRO werkte
6In de tijd dat ile kapper nog een
goeie boterham had
7In de tijd dat we nog blij waren met
L0 tegen Arsenal
8 In de tijd dat Rolanil Holst nog
leefde

9 In de tijd dat een kinderhand nog
gauw gevukl was
10 In de tijd dat eigen schukl nog dikke

bult was
11

In de tijrl dat de mensen nog naar

12

In de tijd dat

ilansles gingen
was
13 In de

een boetiek nog leuk

tijd dat je nog schoenen kon

kopen
14

In de tijrl dat je nog carrière mocht

maken
In de tijrl dat boeken nog om te
lezen waren
16In de tijd itat Van het Reve nog
getrouwd was
17 In de tijd dat god nog niet getrouwd
was
18 In de tijd dat je met een kwartje nog
15

dronken kon worden

Lijstje No XXXVI
1 Een aap op een fiets
2 Een konijn met een bril
3 Een kat met zrn ouders
4 Een olifant met een hockevdas
5 Een das met een hockeystick
6 Een muis met een man
7 Een haas met een broek
8 Een vogel met Iang haar
9 Een paard op rolschaatsen
10 Een koe in paalhourling
11 Een marmot op hol
12 Een muis met een staartje
13 Een kikker met billetjes
14 Een eend met gevulde borst
15 Een schaap op 2 minuten
16 Een olifant in de tram
1? 4"" kip met Spaanse laarsjes
18 Een geflipte meeuw
19 Een ezel met z'n verloofde
20 Een rat met o-benen
21 Een roodborstje met 7 dwergen

LiistjeNoXXXVI
1 Is debet links of rechts?
2 Jazeker, de tweede kofreronde moet

nog komen.
3 Dat de prikklok kapot is, wil nog
niet zeggen dat u nu maar kunt
komen en gaan wanneer u wilt.
4 Kletsen met elkaar - dat doet u
maar in uw eigen tiid.
5 Ik kan het au fond ook niet helpen,
dat ik als chef boven u ben gesteld.
6 Neemt u mij niet kwalijk, maar er
is een kaaskorstje in mijn
tabellarisch kasboek gevallen.
7 Juffrouw, wilt u er nu eens aan
denken rIL Ulfgaanae post niet mee)
in het lMakje te doen.
8 Às u mijn gum hebt geleend, moet
ik het niet steerls zelf terug hoeven
halen.
9 Jij daar, geef mij eens even mijn

broodtromneltje aan.
10 Vindt u goed dat u mij bij mijn
Yoornaam noemt?

LiistjeNoXXXYII
1 Mijnheer, mijn bougies zijn
stukgebeten
2 Mogen de remlichten nu alstublieft

uit het gips
3 Er zit een blauwe plek op mijn
bumper

4 Volgens mii is het een dakfractuur
5 De achterbank hoest al een tijrlje
6 De ventilateurriem is ontstoken
7 M[inheer, mijn auto is gevallen
8 Kunt u dat wratje van de uitlaat
branden?

9 De enige mogelijkheirl is een
oliekering-transplantatie
10 Kan ik hier de krukas laten spalken?
11 Heeft de accu soms builenpest?
12 Heeft u iets tegen dashboardeczeem?

13 Stil, de koffernrimte wordt
geopereerd
14 Hebt u een pleister voor de
snelheidsmeter?
15 Tja, een lichte yonn yan

stuurontsteking
16 Niets meer aan te doen,

bandenkanker
17 Denkt u dat een bril nog helpt voor
de koplampen?
18 Een verbandje om de ruitenwissers
wil wel eens helpen
19 De accu is wat schor, meneer
20 Zelfs zuigermassage zal niet meer
helpen meneer
21 Denkt u dat u er tegen bestand bent
als ik u vertel wat er werkelijk aan
de hand is...

Liistje No XXXD(
1 Woon je nog steeds in die tent?
2 Alweer aarilappelschillen?
3 Mag ik twee extra servetten om
een overhemd te maken?
4 Volgende week zijn mijn schoenen
weer terug
5 Misschien kan ik op de Dam een
duif pakken
6 Jantje slaapt onder pappie's das
7 Eierschillensoep is erg lekker
8 Tja, het is een beetje donker zonder
ramen
9 Waarom die huisbaas ons toch geen
dak geeft
10 Dat vuil in die hoek komt omilat ile
buren steeds de WC doortrekken
11 Die trui is van Mischa's haar
gebreid
12 Nou hebben we zeep en nou regent

het niet.

LiistjeNoXL
1 Over de doden niets dan goeds.
2 Hij heeft het niet gemakkelijkgehait.
3 Het was echt geen kwaaie man.
4 Hij zou het zelf zo gewild hebben.
5 Eindelijk verenigd.
6 Het was een mooie dooil.
7 Hij was direct uit ziin [iden.
8 Zo is het voor iedereen misschien
wel het beste.
9 Yoor de nabestaanden is het altijd
het ergst.
.
10 Het lwam toch nog onverwacht.
11 Heeft hii nog om een priester
gevraagd?

12 Liever hii rlan ik.
13 Gezellig om de familie weer eens bii
elkaar te zien.
14 ïVie kriigt ziin auto?
15 En nou de centen op tafel.

Liistje No XLI
I

Luchtververser

2 Geluiddemper
3 Telefoonverranner
4 Parfumontsmetter
5 Schrijfmachineverdamper
6 Prullemandkoeler
7 Schaarverzachter
8 Wattenontharder
9 Schilderijenklopper
10 Straatversteviger
11 Tafelverspreider
12 Kalenderversterker
13 Afspraakverloper
14 Kerkontgeiler
15 Aderverkalker

LiistjeNoXLtr
I

Kunt u dat mes zelf even uit uw
hand halen, meneer.
2 Pardon, wilt u uw poederdoos even
uit de soep halen, meyrouw.
3 Wil de eigenaar van auto 4g{/Z_HiIJ
zijn vervoermiddel even uit de

LiistjeNoXLIII
I

Meteen de neus ook maar even
uitscheren?

2 Wangtatoeage is erg in ile mode,
hoor.
3 Hebt u die tonsuur nog nodig, pater?
4 Even zandstralel, meneer?
5 Coupe Jezus Christus, meneer?
6 We knippen hier geen honden.
7 Zalik het haar maar weer Yoor u
inpakken?
8 Dit ms kan echt geen littekens
achterlaten, 20 kappers hebben zich

draaideur nemen?
4 Meneer, mag ik u erop wijzen dat
uw yrouw brandt?
5 Nee, meneer, wij garneren de
pudding altijd mef plastic tanden.
_
een_stukje spreeu% mevrouw?
Y."gS
/ rrte
rsant kunt u gelijk als servet
gebruiken.
8 Ach, u moet maar denken, die Iepel
verteert wel.
9 Àstublieft, meneer, uw broek,
gepocheerd en wel.
10 Mevrouw, er loopt vermicelli uit
uw

9 Meteen die wrat maar Yan uw neus
halen meneer?
10 Schouders vrijlaten, meneer?
11 Wist u dat u een flinke rotte plek in
uw schedel hebt?
12 Natmaken, meneer of zweet u zelf

11 De kinderen misschien nog een

13 Zal

I

oof.

nylon-ijsje, meneer?

12 \ryilt u het bestek misschien oók
yerwarmd?
13 Het spijt me, mevrou% op het
teras
. Iolqgn geen tekkels geserveerd.

-t4 Zzl ik menouw

even

in

de

garderobe hangen, meneer?
15 Mag ik u even aan de toiletjuffrouw
voorstellen, meneer?
!9!9_fl was een uitstekend jus_iaar.
17 Is'Iag ik afnemen, meneer?
18 Dat is dan achtentwintighonderdvierenzeventig gullen twaalf.

er al mee geschoren.

genoeg?

ik uw hoofd nog efre in de vom

slaan?

14 Grote of kleine bijl, meneer?
15 Eerst inweken meneer of meteen
voorwassen?
16 Had u maar mger Yan ilat haar, dan
kon ik er nog wel wat van maken
17 Knippen en &epaneren, meneer?
18 Nee meneer, rood haar daar
beginnen we niet aan.
1!) Dat is geen kruin, u bent gewoon

kaal.
20 Heet u misschien Kuifje, meneer?
21 U krijgl altijd gratis een hoed als u

hier weggaat.
22 Sorry hoor, dat is geen lachspiegel.
23 Wist u dat u in een echte elektrische
stoel zit?

LiistjeNoXLIV

LiistjeNo XLY

1ffin band was lek.
2 De brug was open.
3 De klok stond achter.
4 frr lzg een dooil paard op de weg.
5 Sorry, maar ik was stoned.
6 De telefoon ging.
7 Mijn oma was dood.
8 Het regende.
9 De spoorbomen gingen net dicht.
10 De ketting liep van mijn fiets.
11 Het mag niet van de dokter.

Connecticut

12 Ik was ongesteld.
13 De trein had vertraging.
14 Ik had het vergeten op te schrijven.
L5 Er was brand op mijn kamertje.
16 Ik had een verkeerde druk.
17 Ik moest naar de tandarts.
18 Ik was toch al laat.
19 Onze hond was overreden.
20 Mijn pen lekte.
21 Mijn fiets was gestolen.

22 Ik mocht niet van mijn vailer.
23 Mijn opa en oma waren 50 jaar
getrouwd.
24 Mijn bril was gevallen.
25 De chauffeur was ziek.
26 Mijn moeder moest naar Franse les.
27 Mijn inktlap was zoek.
28 Dat komt - ik had zo'n moeilijke
jeugd.
29 De revolutie was uitgebroken.

Calcutta
Nöggberath

lulleby
to cut, cut, cut
Bilbao
a lull in the conversation
pic
pick up
Jean-Claude

to play
to skate
cactus

het pikmeer
het tjeukemeer

Billy
Tietjerksradeel
optellen

aftrekken
vermenigvuldigen

worteltrekken
homo sapiens
stampers
maagdenburger halve bollen
tweezaadlobbigen

hospitaalkerkschip De Hoop
de kinderkruistocht

het internationale rode kruis
kond doen
Geilenkirchen
Gulpen

LiistjeNoXLVI
1

Ik kan het ook niet helpen dat
ïroeger gehockeyd heb.

Liistje No
ik

2 Natuurliik neem je de Telegraaf niet
serieus maar je wordt er lekker

wakker van.

3 Ach ja, die zegelring... yan
grootvader.
4 Wat maakt het uit, een Jaguar
E-type of een Renault Dau[hine...
ze ziin allebei aftrekbaar.
5 Heus, er zitten ook gewone kinderen

bij he4 in de klas, Désirée.

6 Als ie een trui aan hebt mag je ook
gewoon naar binnen.
7 Je kunt die kinderen toch niet op
een zolder laten wonen.
8 Ja, ie moet er geweest zijn, je
trouwt toch ook niet zonder je
ïrouw van dichtbij bekeken te
hebben?

9 Gooi maar niet weg, je kunt het
altijd nog eens cadeau geyen.
10 Nee,
§l"rFo, doe die andere sherry
maar in de karaf, z,e proeven het
verschil toch niet.
11 Een beetje blazer is wel het minste
wat je aan kunt hekken.
12 We hebben het haar gevraagd,
maar ze eet zelf liever in de keuken.

XLVI

1 Eén zwaluw is nog geen vogel, mijne
heren
2 Hare Majesteit was eenvoudig en
toch smakeloos gekleed
3 Achter de schermen schijnt de zon

juffrouw

4 De minister viel met zijn hakken in
de sloot
5 Laten we de put niet dempen voordat
deze regering gevallen is
6 Hoge bomen vangen geen winst
7 U maait mij de grond voor de
voeten weg

8 Het lijkt heel eenvouilig maar het
is toch niet zo moeilijk
9 Hiermee, meneer de voorzitter,
werd de gedempte put de bodem
ingeslagen
Hij is hiermee van tle schopstoel op
de wip terecht gekomen
11 U moet nou niet denken dat u met
uw hoed in uw hand overal kunt
10

komen
12 We kunnen geen 135.000 woningen
op glad ijs bouwen
13 Beter een lege dop dan de billen
gebrand zeg ik altijd maar.

t

LiistjeNoXLVII

LiistjeNoXLX

Bij aankoop van drie donkere brillen
rood-witte wandelstok kado.
2 Bij aankoop van drie flessen
1

haargroeimiddel èèn toupet kado.
^
3 Bij aankoop van drie flessen Franse
cognac vlinderdas kado.
4 Bij aanbreng van drie nieuwe Ieden
voor D,66 blazer kado.
5 Bij aankoop yan een stallesplaats in
de schouwburg drie dagen uit met
Guus-Oster, respectievóIijk Elten
Vogel.
6 Uw vierde familielirl wordt gratis
bijgezet.
7 Bij aankoop van 300 koffiekannen
lidmaatschap van de VARÀ kado.
8 Bij aankoop van kito hashish Z ouae
bontjassen kado.
9 Bij gebruik van triple-fiIter derde
oor kado.
10 Bij aankoop van drie chocoladegratis chocolade-rijbewijs.
- _ 1u!o's
11 Bij aankoop van Marius ivfon["o
pak Witte Reus kado.
12 Bij aankoop yan judo-kostuum
gratis spuitbus zweetlucht.

Bii aankoop pakje Javaansche Jon_
Koninklijk Bezoek.
14 Bij aankoop van piei Romeln
13

gratis
_ - gens

hondelul naar keuze.
15 Bij aankoop van Ben Bos Ben Bos
kado.
16 Bij aankoop yan drie race-autors
Pechduivel kado.
17 Bij aankoop van acht groene
,^ twinsets parelkettinkje faao.
18 p_U
van drie nummers Vrij
-aalkoop
Nederland gratis oorlogsmisdadiger.

I

Juist die keer dat ik het goed had
ingevuld was ik mijn formuliertje
k\ryijt

2

vader heeft die gronrt bij
Bloemendaal nog vooi vijf cent rte
meter verkocht
3 En toen die erfenis los kwam hebben
ze mijn adres nooit kunnsp yinden
4 Niemand wil geloven dat ik
Ànastasia heet
5Ik heb niet geweten dat ik rle

Yijo

Plantaziekte had

6 En ik, met mijn stomme kop, zat

natuurlijk bij Teixeira

7 Net voor die tante doorlging maakte
ik ruzie met haar
8 Heeft die stommerd het gekl in de
kachel bewaard
9 Yoor het Joodsche Bruirlje heb ik
indertijd nog twee pakjeJboter

gekregen...
10 De laatste tien mitle schijnen haar

door Weinreb afgepakt te zijn...
-ll Al die jaren is hij betaald ir

Biafraens geld...
l?Laart die zak nou op ziin

achtennegentigste herhouwen

!f
_Vro-eger speelde hij in Shocking
14 In-de oorlog
heb

geholpen
15
16

BIue

ik Zwolsman íog

Hij

bleek miin vader niet te zijn
KrijgÍ ie een contract bij Barcelona

reed er een wals over zijn voet
ypRO betegrt
17
Zii" geld in de
18 Indië weg, oom terug, pen zoeÉ...

{

7

Lijstje No L

Lijstje No

2

Ik zou wel eens willen oyersteken
Ik zou wel eens een Duitser willen

3

Ik

1

ziin

zou wel eens in de Gouden Koets

willen zitten

4Ik

zou wel eens willen weten hoe

laat het is
5

Ik zou wel eens een pilsje

6Ik

Iusten

zou wel eens de kolere willen

krijgen
7

Ik

zou wel eens verliefd willen

Ik

zou wel eens neusfluit willen leren

spelen

Ik
10 Ik
9

zou wel eens warm willen eten
zou wel eens een schone

onderbroek willen
11 Ik zou wel eens naar berl willen
12 Ik zou Anton Geesink wel eens

willen ontmoeten

13Ik

zou Nabokov wel eens willen

Iezen

14

Ik

zou wel eens een blote

rouw

willen zien
15
16

Ik
Ik

zou wel eens in dienst willen
zou wel eens een jacquet willen
huren
17 Ik zou wel eens een ei willen leggen
18 Ik zou wel eens een ongeluk willen
zien
19 Ik zou wel eens ongelukkig willen

zijn
20

Ik

zou de Telegraaf wel eens willen

kopen
21

Ik

zou wel eens een hoed met een
veertje willen
22Ík zou Wim Noordhoek wel eens

willen slaan

I

Comité ter Verhindering van de
Opvoering van de Nederlandse
Yersie van de Musical Hair.
2 Yereniging voor de Yerspreiding van
Plagen.
3 Vereniging tot HuIp bii het Scheren
van Blinden.
4 Yereniging yoor Yoetverzorging en
Pederastie.

5 Comité ter Beyordering van de

worden
8

LI

Crematie onder Veriloving.
6 Vereniging ter Bestrijding van het
Bestellen van Ongelukstelegrammen.

J Tnkoopcombinatie'De Gouden
Knieschijf'.
8 Stichting'Het Leven begint bii Nul'.
9 Maatschappij ter Bevordering van
Plastische Chirurgie voor
Minderheden.
10 Stichting '80-85'.
11 Koninklijke Maatschappij ter

Yerspreiding van Kwakzalf voor
Diabetici.
12 Stuurgroep'Bombardeer
Rotterdam'.
13 Inzameling 'Tuimelbeilden yoor

Invaliden'.
14 Yereniging ter Verspreiding van met
de Anus geschilderde ansichtkaarten.

Liistje No
I

LII

Liistje

Sloppen

1 Yan meiregen word ie groot.
Z
to{e krijg ie Croene ha.en/

2 Krotten
3 Armoede
4 Tuberculose

5't

Jan

kromme benen.

3 AIs de klok 12 slaat
zo staan.

Stiltetje

6 Tering
7 Bloed opgeyen
8 Bedeling
9 Trekhond
I0 Open riolen
11 Werkverschaffinp

li *:Ë*,-*ifl*'

handje boven je graf.

7 Yanlezen in het donker bederven

je ogen.

roggebrood

20 Blauwe Knooo

Jonà

22 Ome Jan
23 Fduard Jacobs
van yotksvrijt
?!

Itgi.

25 Baliekluiver

zeenaeaerii

30 Stoomgemaal
31 Weesperpoortstation
32 Haarlemmer OIie
33 Sleperswagens
34 Treksciuit
35 §iouwerman
36 Strontkar
37 Bedstee
3E

hr--

Alkoof

8 Als je hasjiesj rookt raak je
verslaafd.
9 Yan tocht word je verkourten.
l0 Van beatmuziek word je
11 Yan peentjes kan je beier zien in
het donker.
12 Drink geen koud water als je
bezweet bent, want philips íe

doof.

Schone...

13 Als het vloerkleeit dubbel zit
ie een wouw met een bochel.

f4

26 Kiel
27 Boezeroen

l§ flggstaseni

blijft je gezicht

4 Van masturberen krijg je
ruggemergkanker.
5 Je mag niet zwemmen als je pas
gegeten hebt.
6 f.Is je je moeder slaat groeit er een

12 Nachtploer
13 Porders
14 Komenilswinkel
15 Spiritus
16 Kinderarbeid
17 Veenkoloniën

21 Kees de

NoLIII

krijg

A\

je ie ias binnen aanhoudt heb je
er buiten niets meer aan.

15 Geen elektrisch kacheltje in de

badkamer, want oom H;nk...
16 Geen planten in de slaapkamer,
__ Iant die zuigen de zuurstof op.
17 Geen zwembadwater in
ie mond,

want de mensen plassen erin.
18 AIs je op blote voeten door het

grmnastieklokaal loopt krijg je

schimmel tussen je tenen.
19 Van paardrijden krijgt een paard
een doorgezakte rug.
2I) Van roken krijg ie longkanker.

\

LiistjeNoLfV
I

spr. meenile namens de hele
vereniging te spreken
2 de personeelsraad liet het niet bij
woorden
3 ook het bestuur wilde niet
achterblijven
4 na de pauze werrl het aftredende
bestuur in het zonnetje gezet
5 de dames van het comité hadden
weer bergen werk verzet
6 daarna grngen de voetjes van de
vloer
7 the Dixie Kids stonden weer borg
voor beschaafde doch stijlvolle
dansmuziek

8 ile vorige spreker had hem het gras
reeds voor de yoeten weggemaaid
9 de verversingen wisten hun weg
naar de dorstige kelen wel te vinden
10 velen bleven onder het genot van
een koele dronk nog wat nakaaÍen

11 een pluim ys61 de voortreffelijke

organisatie is hier wel op zijn plaats
12- met krachtige stem zettè de nièuwe
- voorzitter het Wilhehnus in, waarna
een driewerf hoera op Hare
Majesteit werd uitgeÈracht

LiistjeNoLY
1 Op visite gaan bii mensen die zojuist
ruzie hebben gehad.
2 De sterke drang om een puist oniler
een sterke loep te bekijken.
3 In een coupee van acht lrerconen
een sausijzebrooilje eten.
4 Bij het snuiten van ile neus valt iets
op de grond.
5 Het geluid dat diarree maakt.
6 Tijdens het klaarkomen gaat rle
telefoon.
7 In een schuddenrle trein de kousen
Yan een oudere dame over elkaar
horen schuren.
8 Jezelf ruiken.
9 Iemand draait een globe langzaam
rond.

íI
I

LijstjeNoLYI
I Samen uit, samen thuis
2 Samen naar de fiIm, ja gezellig
3 Samen in de voorwas
4 Samen de trein missen
5 Samen
6 Samen
7 Samen
8 Samen
9 Samen

trouwen
de televisie stukschoppen

de kat pesten
op korfbal gaan
yan een fiets vallen
10 Samen aan de lamp hangen
11 Samen de was uitzoeken
12 Samen struikelen
13 Samen op de foto
14 Samen een Siamese tweeling zijn
15 Samen ingezonden stukken schriiven
16 Samen een luchtbed opblazen in het

donker
17 Samen een popfestival organiseren
18 Samen figuurzagen
19 Samen naar de W.C.
20 Samen op D'66 stemmen
21 Samen de auto aanduwen
22 Samen in de hoofdwas
23 Samen een bloot dienstmeisi,e
beschikleren
Samen ionge katjes verzuipen
25 Samen een donkere bril kopen
26 Samen op Kerstavond naar het
Esso Motor Hotel
27 Samen opa zoeken
28 Samen in de nawas
29 Samen Moos

Z

Lijstje No LYII
1 Aperots
2 Berekuil
3 Slangekamer
4 Giraffesluis
5 Vissevat
6 Reigerdoos
7 Pinguïnafdak
8 Rupsekoffer
9 Slakkebak
10 Hyenahoekie
11 Pandakrat
12 Krokodilleroef
13 Giereplatje
14 Tijgertrog
15 Leeuwekastje
16 Olifantetrommel
17 Hzzeflzt
18 Zebrahall
19 Nijlpaarderen
20 Lamaput

21 Mierehuis
ZZ Papegaaiekapel
23 Hagedissekelder

2/Lynxla
25 Vlooienkooi
26 Dierenriem

rÍi

LiistjeNoLVIII
1 Ober, de kaas loopt weg.
2 Zít ïk hier warempel een levendig
eitje te eten.
3 Chef, hebben ze griep in de keuken?
4 Hé, wat nu, een pleister op mijn
biefstuk?
5 Waarom rolt u die gehaktballen
onder urí oksels?
6 Ober, heeft iemand dit aI eens
gegeten?

t,
ll

H

I

7 Kunnen diepwieskippen
diepvrieskanker krijgen?
8 Uit hoeveel vingers is deze bouillon
genokken?
9 Ober, wilt u dit begraven?
10 Ober, er zit bloed op uw
yoorhoofd.
11 Ober, deze frietjes leven nog.
12 Ober, die schol ligt te huilen.
13 Chef, de soep kriebelt in mijn mond.
14 Ober, de aardappels geven licht.
15 Ober, zitten er yleesetende planten
in dat vaasje?
16 Ober, kunt u die slakken nog
inhalen?
17 Ober, het spit zat nog in de sateh.

18 Ober, dezeftzant moet nog even
naar achteren.
19 Ober, mag ik weg?

il

il

LiistjeNoLX
1 Muisgrijs
2 Hemelsblauw
3 Grasgroen

4 Pikzwart
5 Spierwit
6 Tandbruin
7 Aortarood
8 Spataderaaars
9 Onderbroekengeel
10 Gebakjesbeige
11 Prothesezilver

Íl
Íi

Yullinggrijs
Pusgeel

14 Wrattenroze
15 Rochelgroen
16 Roestbruin
17 Koraalrood
18 Parelgrijs

D Zwartwit

LiistjeNoLX
I Hij ilraaide de lamp wat hoger.
2 In de verte blafte de hoÍhonrl.
3 De noordenwind gierde om het huis.
4 De warme punch doorgloeide
Iangzaam zijn verklenmde botten.
5 Charles sopte zijn speculaasie in de
dampende chocolademelk.
Zij trok de dekens over zijn
schouder.
7 De snert stond aI dampend op de
ruwhouten tafel te wachten.
8 De plotselinge tocht deed de

6

kaarsylam flakkeren.
9 Het enige wat hij hoorde was het
gehuil van hongerige wolven.
10 De sneeuw knerpte onder zijn
schoenen.

11 Het vogelhospitaal te Haarlem heeft
gepensioneerde hulpkrachten
moeten inschakelen.
12 De vlammen loeiden in de
schoorsteen.
13 Het gehijg van de poolhonden'en
het suizen van de voortglijdende
sleden.

L$stjeNoLXI
1 Bij ons was het 39 graden
2 En het wordt nog warmer
3 Het is een goed hooijaar
4 Het is ook nooit goed
5 Het is om te stikken/puffen/plofren/
6 IVarm hè
7 AIIes plakt
8 Eigenlijk moest je ,s nachts Ieven
9 Lekker koel op het water
10 Àan ieilere haar een zweetilruppel
11 Ik geef Iiever geen handen
Ik wou dat ik van de YAMI was
13 Allemaal de schuld van de
atoombom
14 De mussen vallen van het dak
15 In Indië was het nooit zo vochtig
16 Die bouwvakkers mazzelen ook

Íl

weer
17 Je kan net zo goed hier bliiven
18 Het is weer net als de zomer van

1940

Í) In Oklenzaal

heeft een zevenjarig
jongetje een eitje op de stoep
gebakken
20 Alweer sla vanavond
21 Ramen dicht als je het licht aandoet
XL Zebeginnen ons op Zandvoort nu
te kennen
23 Weertie, meneertje
2/HLet w&nne weer eist ziin tol
25 Ik heb het ook maar kort laten
knippen
2ó Tik eens tegen de barometer

tl

Zonnig

Liistje

NoLXII

Lijstje No LXII

I Haarwaterontsteking
2 Knieholte-verdroging

I

De lVit is overgeplaatst naar
Debiteuren.
2 Om tien yoor vijf sta ik heus wel bij
de kapstok.
3 De auto's moeten iedere rnijdagavond precies in carré wordón gezet.
a
poÉier kun je koffieUoni'etjes
Pij.de

3 Zadel-draf
4 Tenen-steen
5 Builen-hik
6 Adamsappel-verkalking
7 Tong-zuur
! Ruggemerg-verschilfering
9 Handpalm-nat

l0

krijgen.

5 Op de expeditie is een nieuwe jongen
gekomen met een bloemetjesdas.
6 Die rechter lift is alleen vóor de

-

Zeer

directie.
7 Nee meneer, aan voorschotten

t

kunnen we hier niet beginnen.

Ik houd er niet van daiu tiirlens

werkuren uw nagels lakt.
9 Uw prikkaart wijst aan dat u deze
week al drie keer te laat bent
gekomen.

l0 En denk er aan: Niet fluiten en
zingen in de gangen.
ll Die in dat glazen hokje is de heer

Íl
Íi

ToIIenaar.

Om twaalf uur allemaal naar de
kantine voor het afscheid van

Ilissink.

Eén ding, de tiirlschriften moeten

vlugger circuleren.

in ons team één radertje hapert,
heer Noorduin...
I-oonzakjes halen deze week bij
Ioket no. 7.

14 Als

f5

f6 Ab ik nog

eens merk dat er in de
IVC's zogenaamd grappige dinger

worden geschreven...

LiistjeNoLXW
I

Eérst je handen wassen (en je nagels
schoonmaken en je haar kammsn).
2 Eerst naar de WC.

3 Niet beginnen te eten als je nnoeder
nog niet zit.
4 De grote mensen nemen éérst.
5 Niet eerst al je vlees opeten.
6 Vork in je goede hand.
7 Hoofd bóven je bord (niet alles in
die kloof Iaten vallen).
8 Niet van je mes likken.
9 Niet op je bord zitten krassen.
10 Hanrl op tafel.
11 Niet met je bord zitten draaien.
12 Niet je vingers aan het tafelkleed
afvegen.
13 Niet met ie bestek spelen (mes
tussen tanden yan de vork).
14 Niet opstaan onder het eten (Iaat
staan naar de WC gaan, ae 2).
15 Nooit vóór iemand langs reiken.
16 Hou je mond als de grote mensen

praten.
17 Niet ie bord zo vol laden (je ogen
zijn groter dan je maag).
18 Niet aan het kleed trekken (of

frommelen).
19 Niet je lepel zo yolladen (zie 7).
20 Niet met je stoel schuiven (maar

óptillen).
21 Niet op je stoel zitten wippen
(grapje: we zitten hier op 6 poten).
22 Elleboog van tafel (zie 10).
23 Niet met je york in het kleed
prikken (zie 18 en 13).

li

I

Lijstje NoLXY
I

Deze laars is op onze eigen machines
vele, vele malen getest.

2 Onze vertegenwoordigers moeten
hem verkopen

als'De Laars van de

Toekomstt.
3 Ach, meneer de !Yit, de middenstand
weet hem wel, dacht u niet?

4 En geen gelul over kortingen, kopen
en anders niets.

5 We zouden best eens een nieuw
rayon kunnen opengooien.
6 Zoadt u nog een keer met
verfrissingen willen rondgaan
juffrouw?
7 ZelÍ heb ik er met mijn kinderen
wekenlang mee in plassen gestaan.
8 En deze plakkertjes geven we ter

introductie gratis, later gaan ze gelil
kosten, en niet zo'n beetje ook, ha,
ha, ha.
9 We donderen er een hele pagina in

alle dagbladen tegenaan.
een Himalaya-expeilitie, I

l0Inhaken op

dàt moet het uitgangspunt voor urí
verkooppraatje zijn.
11 Ik zou het wel op prijs stellen indien
ile heren een schoon wit overhemd
zouden dragen, mèt een fatsoenlijke
das.

12 Veronica?... tja,... ik weet niet...
13 Onze verdienste zit juist in de
kleinere maten, dus zeker geen
staffelprijzen, van Veen.
14 Ze zijn ook erg leuk om in de tuin
te werken.
15 Van dat marketing-rapport trekken
we ons geen pest aan, hier, met deze
handen gaan we het verdienen.

LiistjeNoLXVI
I

de regie was rveer in de yertrouwde
handen van WilbeÍ Bank
2 Petta Laseur zette een gewaagde
Beppie op de planken
3 Pleunie Touw was een goede Kitty

4 Tom van Beek excelleerde als de
onbetrouwbare butler
5 Wil van Selst kwam na de pauze
goed uit de verf als oude taxichauffeur
6 na afloop kwam het functionele
decor in zijn volle gewicht over het
voetlicht
7 na afloop rees het publiek als één
man en viel de spelers en speelsters
een staande ovatie ten deel
8 de dames werden yerrast met een
bos bloemen, de heren een envelop

met inhoud
9 moe maar voldaan keerde men
tensloffe huiswaarts
10 de thuisblijvers hadden wederom

ongelijk gehad

LijstjeNoLXVII
Yrede op aarde

Yreten op aarile
Yreten voor Paarilen
Eten voor Baarden
Yreten in Laren
Netcn in Baarden
Yreten en Paren
f,reten op Aarde
Meten en Sparen
Yeters en Garen

Nog vele iaren!
Zveten en Baren
Yrede yoor Paarden
Sneden en Blaren
Eeren en Dams
Dmes en Heren

Yrcde op Aarde

LiistjeNoLXYII

Lijstje No LXIX

- nagels knippen
- eerst de plaatjes bekijken
- wegdromen
- gapen en uitrekken
- es koffie gaan drinkenlzetten
- neuspeuteren
- poppetjes/figuurtjes op 't vloeiblarl/

Kommunikaatsie
Uitdiepen

in

een schrift tekenen
de krant lezen
afspraken in agenila bekijken
een brief beginnen

- roos uit haar krabben
- kam schoonmaken
- puistjes in spiegeltje bekijken
- het raam openzetten/dichtdoen
- een boekje uit de kast pakken

Politiek kafee
Trendgevoelig
Gesprek

De Nieuwe Linie
Subcultuur
R.evoluutsie
en

- een dropje nemen
- handen gaan wassen
- balpen demonteren en weer in elkaar
- horloge opwinden
- bril schoonpoetsen
- tas inpakken
- enwegwezen

Gezagskrisis

Intermenselijk
Open dialoog

Idormaatsie
I-udiek Sentrum

inkijken

zetten

Gedragspatroon

Stressituatie

ïwieners
Doorpraten

f,riterium
Doorprikken
Afreageren

feder
f,rities
Polyinterpretatie
Botsing der opinies

LÉestruktuur.

NoLXXI

LijstjeNoLXX

L[istje

(Yoor Seth Gaaikena)

PS. Moeder is doorl.

Sigaarkeuken
Professor Liniaalscholver
Knipoogilruppels
Neushoornvlies
Sinterklaasgier
IVashandgemeen

Krentenkakkerlak
Kruideniersteen
Onderkinnesinne
Spijtoptante Nel.

Heilige Miskleun
Slagerijles
Pupillendraaier

Oorlellebel
Breukbandrecorder
Knievalscherm
Wangzakiloek

Mandrilboor
Klokhuisknecht
Schaamhaarakiri
Binnenvetpotje

Hartkleptomaan

Uilebaliurk
Vaginagelbijter
Fokkemasturbant
Wittebroodsweekdier

Kerstmisselijk

P-P.S. Yader ook.
PS. Miqschien kan Barnard je nog
redden.

PJ.S. Misschien niet.
PS. Je kan de tering krijgen.
P-P.S. En de kanker ook.
P.S.Ik hou van je.

P-P.S. Maar niet heus.
PS. Het was een leuk feest.
P.PS. AIs je tenminste yan vervelende

ftcsfm houdt.
PS. Leuke laarzen hail je aan.
P-PS. Alleen mijn lakens zijn nog
íÉeds Yuil.
P-S. Je hebt inrlerilaail je onderbroek

lrteí

liggsa.

P-PS. Ik (turf hem niet op te pakken
P.S. Bedankt voor de deurmatjes.
P.P.S. Krijg ik nou ook een flat?

LiistjeNoLXXII

LijstjeNoLXXIU

lYaar is het toilet?

Wecholdergerauchertes Forellenfilet
Dicke Bohnen
Gepiikelte Ochsenzunge
C,espickelte Hasenkeule

Mag ik even naar de W.C.?
Kamer 100

Het stilletje
Waar is de dames?
Even mijn neus poederen
Het sekreet
De kakdoos

Het scheithuis

Diplomatenplatte
Erdbrfihe mit Eieinlage

f fu-Piicklertorte

Holsteiner Katenrauchschinkel auf

Holzbrett

Even mijn zwager een hand geven

Sctweizer Kalbsgeschnetzeltes

De plee

Sungenspargel

Even naar achteren
Een plasje doen

Enrficker Hasenkeule
I)ie Volkommene Ehe

Effe pisse/sasse/seike
Water plengen

l[rtronenbombe

Mag ik

!Íàrwertsteuer

Wirtschafsaufschlag mit

even jeweetwel

M'n geit ile grote wereld laten zien
Een buitje regen laten zakken
Mijn ruggegraat verlengen
F,en bolus bakken
Even drukken
Urineren
Where can I wash my hands?
Wasser abschlagen
Laden en lossen
Een potje pissen

De dubbeljoe alstublieft

Doortekken
É*.-

*'

*., ";l-",--o1"

,aj.1 'r-t'o

Frischer Wind aus griinen Flaschen
Eeràafte Bratwurst
Grtues Licht fiir Rosa Zeiten

frmerad Schniirschuh und die

rrtigen

Knobelbecher

LiistjeNoLXXIV

UistjeNoLXXY

La ville lumière
La douce France
Merci beaucoup

Trek je ias uit anilers heb je er buiten

Escargots

Yoor een pilsje kun je me altijtl wakker

Moulin Rouge

raken

Toulouse-Lautrec

Eet kan niet ieilere dag zondag wezen
Ij bent ook nog laat open

Boul'Miche
Yins et fromages frangais
Horloge

Arc de Triomphe
Les enfants du parailis
Maitresse
Pàté de campagne

Bonjour
Ensemble

Maigret
Mannequin ile Ia Haute Couture
Pardon

Deux Magots
Et maintenant...
Chez Maxim's

Flic
Menu touristique
Colombey-lesdeux-églises
Avenue

Molière
Oh la 1a...

rie§

meer aan

7nDrrl. als

een bos uien

Doe ie mond dicht, ie hart wordt koud
zei mijn wouw vannacht ook
Wet ie verhaalt is lekker

Iht

Ymr de kat z'n viool
I\Íeen heb je, Ja kun je krijgen

Itcf

om over naar huis te schrijven
d'r in frek je broek uit
je laatste hemd zitten toch geen

Im

h
rlken

LiistjeNoLXXYI

LiistjeNoLXXYII

wc-papier op en ie merkt het te laat
iemand anders rukt aan de deur
radioreclame van der meers meubelen
geur yan stilstaande bussen
als ergens dode yissen rlrijven
loszittend voeteneinde
trixvloeitjes met scheemesie
wekker die midden op de rlag afloopt
bier van pieters
Iijm aan je vingers

Mrg ik

hans polak tegenkomen
rivella

Yan u zesi gepaneerile

hieschijven en €en ellepijpje?
Is die tartaar met die glasscherven er

in goedkoper?
Wat biedt u voor deze hond?

KiBt u nou niet zo hebberig naar

die

dikke meyrouw.

Ik

meen een gezicht te zien in de
Yrieskast.
IIag die pleister van de cotelet?
Ik wil wel slavinken, maar dan zonder

rleugels.

pasfoto's laten maken

U

gemorste suiker

Waarom stoppen die begrafenisauto's
tier toch altijd?
ZEI ik even dat bloeil van de

f. thors
geraas van stofzuiger

oranjetelg
natte jas rÍeer aan moeten trekken
je tong branden
vieze kam.

lifrt

op prof. Barnard, slager.

etrlageruit vegen?

lloden jullie wel

eerri een

pbaktballengevecht, slager?
Beclame: 3 blikjes filet-vietnam voor

t 037.

Goq is dat van een dooil varken?
Ileer waar de gehaktmolens staan...
Shger, heeft u varkenspootjes?

LiistjeNoLXXVI
1 Zojuist door een fietser aangereden
wouw ligt met beschadigde nylons
op het trottoir.
2 Jonge moeder met tweelingkinderwagen op regenachtige
zondagmorgen.
3 ïhee te dun geklede gastarbeiders
in de sneeuw, omgeving C.B.H.

4 Connie Vink in haar Opel
Olympia geslipt.

5 Twee jonge Duitse toeristen met
rugzak wagen op de Admiraal de
Ruyterweg naar Paradiso.
6 Franse matroos staat ts nachts om
drie uur te huilen in telefooncel.
7 Dimitri Frenkel Frank neemt de

Nipkow-schijf in ontvangst.
8 Eenbenige man komt met ziln ene
broekspijp tussen de ketting van zijn
fiets.
9 Corrie Brokken met doorgelopen
oog make-up en panne langs de
Autobahn.
10 Laatste kwartje in limonadeautomaat. Geen bekertje, wel
Iimonade.
11 Hans KeIIer Ieest reclameboodschap
voor Het Boek van de Mens.
12 Ton Regtien, eindelijk op weg naar
zijn doctoraalexamen, hoort dat de
revolutie is uitgebroken.
13 Henk van der Meijden, op een
mistige herfstmorgen trimmsafl ip
het Amsterdamse Bos in een
trainingspak met bandjes onder de
voet.
14 Een tafelaansteker op een
palissander salontafel.

LtisrjeNoLXXD(
Het fiterklaasfeest nadert en iedereen
pnrt iedereen weer een grappig cadeau
gr+ea- Wij willen gaarne helpen met
Èu paar suggesties yoor Mr Pieter
rm \-ollenhoven: Een wasmand waarin:
§ hddingbroodjes
I Orenje bivakmuts

I f]6ie om te punniken
It Gezondheidszadel

!Ëuure KRO-gids
mËirt es 'Ich bau dir ein Schloss'
n Dicnsffiets
f Dode lakei

,JlWeÍ met pailvindersriem

I1 txts pindarotsjes
I Pu warme chocolademelk
I Tdefoonboek van \Yassenaar
3 -tnrndelbroodjes
fl HrmsÉer
0 &tie gestampte muisjes

[ fauitieblik Ovomaltine
{i

qremeling zeldzame zwerfstenen

Dt rieure Playboy

I mitlnrÈpak
I Prtrindersmes, fluit en kompas

[*i
I

Snrtego+pel

IDrlrö Crran d'Ache kleurpotloden

fra pur
X

scheenbeschermers

&puomelet

thfidlf,es met broodpap

effiiiE€t van Regout
!il doaca Rivella
[,ffiö{E ven Olie B. Bommel
mhflbg+rngetie
flmpteet van het Yan HeutszrÍrÍfiGÍt

LiistieNe) LXXX
1 saxonette
2 mondklaritrom
3 yianola
4 3-tonige hautubas
5 knijpffuit
6 harpot
7 hanjoline
8 spipet
9 trommeiharp
10 paukofoon

1I zuigbas
12 trioloncel
13 mondbel

l4 trekbekkens
l5 partiturijn
16 piangel
17 Weense buikhoorn
18 grondtoeter
19 snerptat da gamba
20 gantelan
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