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Alle rechten voorbehouden wat betreft aanhalen en
vertalen, opvoeren als spreekkoor, blij- of treurspel,
opera of operette of fluisterfilm. Eveneens — zonder
toestemming — verboden te verfilmen, becomponeeren of bedansen.
Vrij is 't lezen, voor- en herlezen, in huis-, eet-, baden slaapkamer, benevens het buikspreken en hardop
dromen van de inhoud.

EEN WOORDJE VOORAF
Wij Hollanders zijn stoutmoedige mensen; nog steeds
worden zonder ophef zilveren vloten genomen, maar
de deur, die in naam van Oranje opengaat, valt dan
wat al te soliede achter de held dicht.
Hoewel de vreedzaam geworden Nederlandse leeuw
thans zwijgt, doen wij nog de lucht trillen en sidderen
van ons gebrul als het doel bereikt wordt... . goal!!
Gelijk onze voorvaderen zijn wij vervuld van de zee,
de zee vervult en vult ons leven: „Zuiderzee........
Zuiderzee....!" en ieder landgenoot weet wat-ie -zee.
Nergens ter wereld wordt belasting betalen zo beschouwd als nationale behoefte, om een tastbaar
bewijs van aanhankelijkheid te geven.
Geen land op deze aardkloot, waar zoveel vreemde
talen gesproken worden, en daarbij nog de eigen
moedertaal met zoveel melodieuse intercommunale
accenten.
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Wij zijn liever ingetogen, dan opgetogen, doch als
wij los komen — bovenal in 't buitenland — weten
wij de aandacht op ons te vestigen.
Ons volk heeft geen fouten, tenzij de fout steeds
fouten en mislukking te willen zien, waar men dat
aanwezig weet, wat men zelf mist.
Wie zuiver Hollands spreekt is pedant of stelt zich
aan.
Wie boeiend vertellen kan is zelfingenomen, wie oor
toont.... een idioot.
-spronkelijhd
Wie de humor betracht: de minderwaardige, die zich
verlaagt tot het Zondags-bijblad van de volkskrant.
En zij, die zich humoristen noemen — zonder tussen
8 en 1 z op een toneel te staan — zijn verachtelijkheden,
die men niet in huis duit, zelfs niet in de meest bescheiden vorm:at
p l g edrukt met boekdrukkersinkt
op smetteloos papier.
Palma sub pondere crescit!
Dit alleen verklaart, hoe het in 1937 verschenen bescheiden boekske „Kom Lach Mee!", door enkelen
saamgelezen, thans verschijnen kan als eerste, sterk
uitgebreide uitgave der Academie van .... (zie H.)
wier stichting in 2039 officieel herdacht zal worden.
P

Misschien, dat dan het woord humorist volledig in
de titel kan worden opgenomen, zonder afschrikwekkend te zijn.
Volgens een geheel nieuw procedé saamgesteld, is 't
uitgesloten, dat iemand de bedoeling ontgaat! Wie
het niet snapt, kan veilig aannemen, dat er niets te
snappen valt.
Ons doel was slechts de overtuiging te vestigen van
„ikzelf kan 't veel beter" zodat millioenelingen ons
overstelpen zullen met wèl rake, wèl geestige definities en verklaringen.
Dankbaar en geestdriftig zal deze hulp aanvaard
worden, om onder onze vlag in volgende uitgaven
mee te zeilen.
Minder oorspronkelijk wordt ons werk er niet door,
want oorspronkelijkheid is toch niets anders dan.
zie O.
Trouwens de onsterflijkheid is alleen voor onze leden
weggelegd, en wat 't honorarium betreft.... pecunia
non olet!
DE SAMENSTELLERS
Eere-leden der Academie v. H. H.
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A: De paraaf van ,,een Aapje".
A.N..P.: Altijd nieuwe praatjes.
A.N.I.B.: Alle nare wegen beter.
Aal: Niet glad genoeg, om 't hoofd boven water te
houden.
Aandeel: Daalt, juist als 't gist.
Aandeelhouder: Eet, evenals de kreeft, dank zijn schaar.
Aanvoelen: Verzachtende uitdrukking voor: er niets
van snappen.
Aap: Betwiste voorvader van Darwin.
Aap: Logementhouder.
Aardbei: Vrucht, die vorm en kleur van mensenneus
aannam.
Abattoir: Beestachtige moordcentrale.
Absurd: Denken, dat de mensen denken.
Abuis: Stommiteit, mits door jezelf begaan.
Academie: Instelling om genieën tegen te werken en
talentlozen vakkundig te maken.
5

Acrobaat: Voelt zich in elke stand thuis.
Actief: Bezit dat er wezen moest.
Actueel: Troostbenaming voor 't kortstondige.
Adam: De moeder van Eva.
Aderlating: Eertijds: aftapping van bloed.
— Thans: idem van geld.
Adhaesie: De kunst om in ieder café de laatste te zijn.
Administratie: Instelling voor rustbehoevende werk
-wilgen.
Ad rem: Repliek, die remmend werkt.
Advocaat: Als drank: niet onschuldig, met witte baret.
— Als mens: voor niet onschuldigen, met zwarte
baret.
Afkeer: Passieve haat.
Afspraak: Overeenkomst, waaraan de tegenpartij zich
houden moet.
Afspraakje: Plaatsbepaling voor toevallig weerzien.
Afweergeschut: Leelijke moeders en failliete vaders.
Akteur: Alleen zichzelf, als hij anderen voorstelt.
Alchimist: Goud- (afhandig) -maker.
Alcohol: Lippenstift voor de neus.
— Vernietigt het levende en konserveert het dode
organisme.
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Alea iacta est: Woorden, die geen sterveling Caesar
hoorde uiten.
Alibi: Bewijs dat je op zeker uur was, waar je niet
geweest bent.
Alphabet: 26 hulpmiddelen om van A tot Z te liegen.
Alter ego: Filiaal zonder wettelijke aansprakelijkheid.
Altruïsme: Egoïsme in anderen bevredigen.
Ambtenaar: Man van de klok .. het klokslag heengaan.
Amerika: Uitgebroed ei van Columbus.
Amor: Minnaar met meerdere pijlen op zijn boog.
Amputatie: Je ledematen of je leven!
Amulet: Behoedt voor alle kwalen, die men nooit
krijgen zal.
Anatomie: Huiszoeking
menselijk lichaam.
g in 't menselijk
Geestige gebeurtenis die plaats gehad kon
hebben.
Anemie: Wanneer bloed zich dun gedraagt.
Anker: Symbool van de Hoop, bovenal in de vorm
van 44 flessen.
Anoniem: Wat je zelf doet, niet zelf doen.
Antenne: Dak-jongleur; vangt alle praatjes op.
Anti: Houding van tegenstanders; zelfs bij processen.
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Antiek: Het ouderwetse tegen fantazieprijzen.
Antisemietisme: Blinde haat jegens voorouders.
Apache: Boeven-benaming voor dames-gebruik.
Aphorisme: Met enkele woorden halve waarheden
zeggen.
Appel: Door slang geserveerde vrucht.
April: Witte hoeden fabrikant.
Aqua: Titel voor water, dat per gram verkocht wordt.
Aristocraat: Wie uitrusten kan van de arbeid zijner
voorvaderen.
Armoede: Toestand om de hemel te verwerven, edoch
niet gewild.
Artis: Menschen kijken ons aan.
Asbakje: Bakje om as naast te werpen.
Asperse: Koppige groente.
Aspirine: „Manusje van Alles" onder de geneesmiddelen.
Asphalt: Wegbekleeding om 't slippen te vergemakkelijken.
Assistent: Bliksemafleider voor proffessoriale donder
buien.
Astrologie: Met sterren kaartleggen.
Aubergine: Kolfje naar je hand.
-
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Automaat: Instrument om geld in te werpen, dat er
na hard beuken vaak weer uit komt.
Automobiel: Snel vervoermiddel om 't verkeer te
stremmen.
— Wagen die minder lang loopt dan 't krediet.
Autopsie: Laatste, doch nooit falende operatie.
Axioma: Eerste gramofoon, zijnde vanzelf-sprekende.
Azië: 't Gele gevaar, dat men niet zwart genoeg inziet.

B: Verplicht voor wie A. zegt.
Baard: Slabbetje van mensenhaar aan de kin bevestigd.
Bacterie: Klein maar dapper.
Bakker: Steeds melig.
Balans: Financieël overzicht hoe 't zou moeten zijn.
Banaan: Vrucht, waarvan de schil dient om uit te
glijden.
Banaliteit: Eenvoudige waarheid die je ongaarne hoort.
Bandenpech: Huwelijk en compagnonsschap.
Bank: Geld-fort, dat springt als al 't kruit verschoten is.
— Wieg van eerste liefde.
— Kamer in Hotel ,,Open Lucht".
Banket: Diner, waarop schijnbaar de spijzen niet de
hoogste eer wordt aangedaan.
Bankier: Adviseur onder motto: eerlijk duurt te lang.
-- Is gewoon achter tralies te zitten.
Bankroet: Gala-voorstelling van faillissement.
Bar: Kroeg, waar de krukken reeds de hoogte geven.
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Barometer: Luchtdruk-dirigent.
Bed: Plaats, waar dromen de radio vervangen.
— Waarvoor de grootste gierigaard zich nog uit
-kledt.
— Slaapmiddel.
- Snurkapparaat.
Begrafenis: De laatste (eer) zal de eerste zijn.
Bek: Mond, die duidelijk zegt, wat je onaangenaam is.
Beer: Populair door z'n voornaam: Teddy.
Berin: Brengt haar geslacht steeds meer in de beeren.
Beroemdheid: Persoonlijkheid, die na zijn dood hoge
hoeden mobiliseert.
Beton: Modern - steeds gewapend!
Beul: Verlosser van kopzorgen.
Beurs: Tempel voor gelovigen, wier geweten overrijp is.
Bidet: Hobbelpaard in badmodel.
Bigamie: Te sterk gevoel voor symmetrie in 't huwelijk.
Bijenkorf: Korf, waarin hard gewerkt wordt om steeds
„bij" te zijn.
Bijgeloof: Godsdienst zonder catechesatie.
Bil: Halve uitsmijter met ham.
Biljarter: Atavisties mens: kan niet zonder keu.
II

Bioskoop: Het leven op een éénpersoons laken.
-- Plaats, waar men een gulden neerlegt om i o cents
roman te zien.
Blauwbaard: Vrouwenmoordenaar zonder financieele
bijgedachte.
Bles: Paard met reklamevlak.
Bliksemafleider: Val, opgezet voor de bliksem.
Blinde darm: Parasiet, die den chirurg voedt.
Bloem: Blaadjes vol poëzie.
Boek: Wordt geleend en niet teruggegeven.
Boekhandelaar: Leest alles. (Dus ook dit boekje!)
Boekhouden: Bijhouden van je boeken.
Boek-houden: Bij-je-houden van andermans boeken.
Bok: Onbeschermd door jachtwet.
Boksen: Wie het laatst slacht, slacht het best.
Bom: Uitdrukkingsmiddel der moderne beschaving.
Bonafide: Als je 't maar geloven wilt.
Bont: Kostbare huid, die vrouwen bekleedt en mannen
uitkleedt.
Boosaardigheid: Waarvan niemand de aardigheid snapt.
Botervloot: Wordt nog door pacifisten toegestaan.
Braken: Inventaris-opruiming.
Brand: Snelwerkend middel om uit de brand te geraken.
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Brandkast: Financieële grootspraak.
Bridge: Infectie; ontstaat door speelkaarten.
— Kaartspel, om verveling te overbruggen.
Broek: Vervolmaking van vijgenbladkultuur.
Bruid: Vrouw, die als maagd verschijnt.
Bruidegom: Man op de dag van zijn Ja"-remiade.
Bruidsschat: Bedrag, waardoor de bruid een schat
wordt.
Bruidspaar: Door een ringetje te halen.
Brusselslo f : Nooit uit eigen tuin gebruiken, want
eigen lof....
Bunzing: Uitvinder van de gasoorlog.
Buikspreken: Beleefd je mond houden als je zelf spreekt
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C: In hoogste instantie: voornaamste attribuut van
zangeres.
Cacao: Chocolade op een droogje.
Cactus: Prikkeldraadversperring in de plantenwereld.
Aanstekelijke modeplant.
-- Prikkelydille.
Cafetaria: Doorgangshuis voor eters.
Cameleon: Genus politicus.
Capitool: Monument voor de „onbekende gans ".
Castanet: Instrument om handig muziek te maken.
Casus belli: Onschuldig als een lam zijn.
Censuur: Verbod om te intiem met de waarheid om
te gaan.
Champagne: Moesserende wijn, beroemd om zijn
ploffende kurk.
Chauffeur: Bestaat, door 't geen hij achter zijn rug
heeft.
Cheque: Onweerstaanbare liefdesbrief van oude heren.
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Chicane: Aanmerking van de tegenpartij.
Chirurg: Iemand die 't naar den vleze gaat.
Chirurg: Slager, die 't vlees dat hij neemt betalen laat.
Chloroform: Opdat men niet wete, wat. de rechter
hand doet.
Chrysant: De ragebol in de bloemenwereld.
Cigaret: Voor velen het enige dat zij in 't leven opsteken.
Cirkel: Lijn, die zich een rondje geeft.
Citaat: Onjuist geciteerde uitspraak.
Citroen: Vrucht; dank de pers, populaire drank.
— Auto; dank de Pers, populaire wagen.
Civilisatie: Drinken, zonder dorst; eten zonder
honger; praten, om niets te zeggen.
Cocktail: Schudden en geven. Geen „passen" en
„blinde ", eer onpasselijk en dubbel zien.
Code: De rechte weg met hindernissen.
Colophon: Uitgevers-epiloog: boekstamboom.
Combination: Sprookje van 't hemdje, dat broekje en
van 't broekje, dat hemdje wou zijn.
Commissarissen: Aandeelhouders, die 't dichtst bij 't
vuur zitten.
Compliment: Bloem die uit woorden bestaat.
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Concentratiekamp: Foyer voor de acteurs, die in de
politieke komedie niet mee spelen.
Congres: Motief voor reeks diners.
Constipatie: Verkeersongeval.
Contract: Onjuiste formulering op gezegeld papier.
Conversatie: Algemeen gesprek, waarin niets beweerd
wordt.
Coquet: Verdienstelijk behaagziek zijn.
Corpulent: Te zwaar opgepompt.
Coupons: Worden tot dragen door dames, en tot bedragen door heren geknipt.
Couveuse: Foyer, voor wie te vroeg 't wereldtoneel
aanschouwen wil.
Credit: Dat, wat gij niet hebt (alleen het grootboek).
Crêpe: Zwart gaas, dat hevig voor je treurt.
Cricket: Spel waarbij men de bal wegwerpt waarmee
men spelen wil.
Crisis: Als de nood het hoogst is, is geen redding nabij.
Curatele: Officieele belangstelling in je vermogen.
Cycloon: Stormwind, die voor zichzelf een zui 1 opricht.
Gymbalen: Instrument, om deksels mooi muziek te
maken.
Cypres: Doodbidder onder de bomen.
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D: Is vier.
Daad: Handeling met uiterlijk vertoon.
Dactylograaf: Meisje dat door schrijfmachine haar
reputatie redt.
Dame: Iedere goedgeklede vrouw, zo lang zij
zwijgt.
Dammen: Spel, waarbij men van zich afschuift.
Dankbaarheid: Reactievermogen van dieren, waarvoor
men goed is.
Das: Aandoen verdient aanbeveling, niet omdoen.
Debat: Eerste stadium der vechtpartijen.
Definitie: Saamvattende verklaring, die evenmin gevat
wordt.
Deftig: Verstarring als familiekwaal.
Dekoratie: Officieel bewijs van relatie.
Demi-mondaine: Vrouw, aan wie juist de aangenaamste
helft van de wereld behoort.
Denemarken: Land waar het botert.
17
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Derrière: Lichaamsdeel, dat zich te hoog voelt, om zich
dij te noemen.
Dertien: Brengt zichzelf ongeluk, door te laat voor
't dozijn te komen.
Dessert: Laatste spijzen, die vaak veel verzoeten moeten.
Devaluatie: Geld veront-waardiging.
Dieet: Muilband voor eetlust.
Diktator: Regeerder bij de gratie Lots.
Diplomaat: Acteur die teruggeroepen wordt als hij
slecht speelt.
Dirigent: Verkeersagent in 't orkest.
Discussie: Gedachtenwisseling, waarbij een ieder met
zijn eigen gedachte eindigt.
Doelverdediger: Kan zonder te kaatsen de bal verwachten.
Dok: Hospitaal voor schepen.
— Verzoek dat geldt.
Dokter: Betrouwbaarste gids naar de dood.
— Redder, wiens onbetaalbare hulp men 't liefst
onbetaald laat.
-- Leven en laten leven.
-- Onleesbare auteur, die de intense belangstelling
der apothekers heeft.
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Doktersrekening: De bitterste pil.
Dolfijn: Visch, die 't in 't water dol fijn vindt.
Dolk: Zakmes om een onenigheid te beslechten.
Dood: Kollektionneur van laatste snikken.
— Man van de klok; vergeet nooit om je te komen
halen.
-- Gastheer, die je uitgeleide doet.
-- Maakt levensverzekeringen mogelijk, zowel als
pensioenen.
Draak: Niet bestaand monster, dat door helden gedood wordt.
Drie: Waar alle goede dingen uit bestaan.
Dromedaris: Draagt één bult om niet voor kameel te
worden gescholden.
Droom: Film, die men zichzelf vertoont.
-- Beleven, zonder dat het leven je bedriegt.
Druiven: Bij fuiven zijn — druiven wijn.
Druk fout: Zondebok voor je stommiteiten.
Dubbeltje: Rolpuzzle.
Duel: Tweegevecht om de eer en 't lijf te redden.
Duet: Zang met medeplichtige.
Duif: Octrooi op de onschuld.
Duitsland: Land met concentratievermogen.

Duivel: Propagandist der godsdiensten.
Dwerg: Reus in miniatuur.
Dynastie: Statistiek van erfelijk belasten.

zo

E
E- snaar: Mi-tje onder de vioolsnaren.
Echo: Verstrekt gratis retour aan je woorden.
Echtgenoten: Zij, die van de echt niet meer genieten.
Echtscheiding: Wettige formaliteit, die huwelijken
vooraf gaat.
Economie: Wetenschappelijke kapitale vergissing omtrent kapitaal-gissing.
Eden: Plaats van rauwkostmisère.
Eenoog: Koning door blind vertrouwen.
Eer: Voorgevel van 't geweten.
Eerste Hulp Bij Ongelukken: Bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
Efficiency: Arbeids-extract.
Egel: Pannenbal in 't dierenhuishouden..
Egoisme :. Mensenliefde die ter plaatse blijft.
Ekster: Oome Jan voor sieraden.
Eksteroog: Vluchtheuvel waarvan pijnlijk veel gebruik
wordt gemaakt.
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Ekzeem: Uitslag zonder wedstrijd.
Electriciteit: Aantrekkingskracht geëxploiteerd tot
kortsluiting.
Engagement: Niet altijd is liefde van,standing" en duur.
Engel: De vrouw, die je niet kreeg.
Engeland: Eertijds het land van 't volle pond.
Epaulet: Schouder baldakijn.
Epidemie: Ziekte in serie gelanceerd.
Erfenis: Geld, dat, door langdurig naar de hel te
wensen, uit de hemel komt vallen.
Er fgenaan: Speler-in-loterij-zonder-nieten.
Erfoom: Iemand die niet te vroeg kan sterven.
-- Een in den grond goed mens.
Ernst: Komt alleen nog voor als jongensnaam.
Erven: Te rouwen en houwen.
Eunuch: Man, die als man, door elke man vertrouwd
wordt.
Eva: De vrouw die nooit jaloers was..
— Adams huis-vlijt resultaat.
Evolutie: Illusie, dat anders worden ook beter is.
Examen: Transpireermiddel.
Ezel: Mens die zich meermalen aan dezelfde steen stoot.
— Dier, dat nooit ezelstrukjes gebruikt.
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F: Gescheiden van de P: wenseloos.
Fabel: Beschavingsgeschiedenis.
Face-à-main: Bril bij neusstaking.
Faillissement: Onfeilbaar middel tegen alle schulden.
— Beter I % in de hand dan 100 op de vlucht.
Familie: Bloedverwanten boven eigen stand.
Fantazeren: Het liegen van goede vrienden.
Fascisme: Door zwarte hemden het opties bedrog verkrijgen dat de toekomst lichter is.
Fataliteit: Neemt gratis alle verantwoordelijkheid op
zich.
Feuilleton: Roman, om de z 4 uur in te nemen.
-- Enig courantenbericht, dat nooit tegengesproken
wordt.
Film: Toneel als rolmops.
Financiën: Geld fata-morgana.
Fontein: Waterstraal die abusievelijk eerst omhoog
gaat.
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Flat: Vier hoog achter, maar met portier en lift.
Flatgebouw: Geperfektionneerde gevangenis voor onschuldigen.
Flauwte: Wijze van vallen om een situatie te redden.
Flensje: Pannekoek van de slanke lijn.
Flirt: Voorpostengevecht in de liefde.
Flitten: Huiskamerjachtsport.
Fluit: Zoete klanken lolly.
Foei: Te zeggen, na 't onbehoorlijke genoten te hebben.
Fooi: Verplichte vrijwillige gift.
Fornuis: Liefdesattribuut voor de gehuwde vrouw.
Frank: Geef me de vijf.
Frankrijk: Land waarvan men épris is door zijn esprit.
Fuif: Bijeenkomst, waar levenden op sterk water
worden gezet.
Futiliteit: Het onjuiste, dat men zelf doet.
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G
G: Zeer fatsoenlijk zolang hij alleen blijft.
Gage: Bijgeloof van toneelspelers.
Gal: Humeur regelateur.
— Om uit te spuwen.
Gapen: Zeg het met lucht.
Gas: Luchtachtige stof, die nooit straffeloos ontsnapt.
Gastronoom: Fijnproever als hij gast is.
Gedichtenbundel: Wordt door rechtgeaard Hollander
dicht gehouden.
Geestigheid: Opmerking, die eerst na toelichting doet
lachen.
Geheim: Nieuws dat snel verspreid wordt.
Geheugen: Geheime lade voor herinneringen.
- Spaarpot voor. gebeurtenissen.
Gek: Mist alles, behalve zijn verstand.
Geld: Tijd in portatieve vorm.
Geloven: Aannemen wat men niet weten noch begrijpen kan.
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Geluk: Levensbevoorrechting, bij anderen het beste
waar te nemen.
— Bewust aan gevaar ontsnappen.
Gemaal: Benaming zowel voor echtgenoot als voor
leuterpraat.
Gember: Wortel, gezocht om zijn pot-sierlijkheid.
Geneesmiddel: Baat steeds den apotheker.
Genie: Toekomstbenaming voor idioot.
Geljkschakeling: De mens als confectieartikel exploiteren.
Geurig: Waar een luchtje aan is.
Gevangenis: Tehuis voor tijdelijk afwezigen.
Gevangeniswagen: Geeft geen retours, daar enkele reis
reeds gratis is.
Gewelf: Oploop van muren.
Geweten: Geheugen van het hart.
-- Conduite intérieure.
Gierigaard: Spaarpot in menselijke gedaante.
Gierigheid: Ongeneeslijke kwaal, die tot millionnairschap voert.
Giraf: Viervoeter met uitkijktoren.
— , ,Biedt zich aan een tweede meisje; kan overal bij."
Gipsverband: Toegepaste plastische kunst.
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Girls: Meisjes wier benen Revues staande houden.
Giro: Geld-radio.
Globe: De wereld voor huiselijk gebruik.
Goedig: Eigenschap van domme mensen, over wie
men geen kwaad wil spreken.
Gorilla: Niet georganiseerde krachtpatser.
Goudvisch: Wij worden het meest begeerd.
Graf: Grondige oplossing.
Grafoloog: Verklaart wetenschappelijk dat een valse
handtekening echt is.
Gramofoon: Muziek die zijn draai heeft.
Gras: Winstgevend groen; zet zoden aan den dijk.
— Hoewel geen kamerplant, wordt het 't meest bij
diners weggemaaid.
Grens: Politiek ezelsbrugje om incidenten te verkrijgen.
Griep: Benaming voor verkoudheid als je thuis wilt
blijven.
Grijs worden: Bij de man als haren wit worden.
-- Bij de vrouw als haren platina of goudblond
worden.
Groenteboer: Doorgaans noch groen, noch boer.
Grot: Ruïne die uit vochtige kelder bestaat.
. .
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Guerilla: Oorlog als volksspel..
Guillotine: Machine, om definitief onder 't mes te
nemen.
Gulden: Eigenschap van middenweg.
— Blijf, en vermenigvuldig U.
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H
H: Optimist.
H. H. Moristen: Af korting voor Hollandse Humoristen, om de Nederlandse gemoederen rustig te
houden. (Zie Inleiding)
Haan: Wekker bij de gratie Gods.
Haard: Eertijds verzamelplaats van de familie, thans
van microben.
Haat: Liefdesuiting, die de mens 't meest ligt.
Hagel: Regen in klontjes verkrijgbaar.
Hakenkruis: Swastika van de verkeerde richting.
Halte: Zuster Anna, ziet ge nog niets komen?
Hamer: Symbolies teken, waar geen spijkers met
koppen geslagen worden.
Harem: Oefenplaats voor kampioenminnaar.
Harmonica: Muziekventilator.
Hart: Zegt tik-tak louter uit taktiek.
-- Rijmt op smart.
Hazenlip: Links en rechts gaan niet samen.
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Heelal: Pendant voor 't Alniets.
— Gat met niets er om heen.
Hegel: Voorstander der Hegelmonie.
Herediteit: Erfenis voor lichaam en geest.
Hermafrodiet: Man en vrouw zijn één.
Hersens: Schedelvulling, waarvan 't gebruik vrijwel
onbekend is.
raad lee kookboek.
— Voorgebruiksaanwijzing, raadpleeg
Historie: Een geschiedenis, die niemand zich aantrekt.
Hocus Pocus: Financieele politiek der diktaters.
Hoed: Passend hoofddeksel:
a) voor heer om op te gaan zitten;
b) voor dame, mits tien maal kleiner of groter dan
haar hoofd.
Hoek: Ongeacht aantal graden komt men er goed uit.
Hollywood: Amerikaanse hemel vol sterren met strepen.
Hoofdhaar: Om te kleuren.
-- Permitteert zich de luxe te berge te reizen.
Hoofdofficieren: Sterren ... op een kraag.
Hoofd-verpleegster: Komt gewoonlijk niet verder dan
het voeteneind.
HoogGeboren: Titel voor wie niet hoger dan eerste ver
-diepng
geboren zijn.
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Horizon: Cirkel, waarop aarde en hemel elkaar
rendez-vous geven.
Horloge: Uurwerk, om telaatkomen te verontschuldigen.
Horlogemaker: Iemand die een wekker van 1.5 o voor
4.50 tracht te repereren.
Horoskoop: Getuigschrift door de sterren verstrekt.
Hospitaal: Wachtkamer der kerkhoven.
Houzee: Uitroep van wie niet weten, waar de zee
ligt.
Huid: Oppervlakte, waarop men zijn liefde en haat
noteert.
Huilen: De enige taal die iedereen vloeiend kent.
Huisdieren: Zij, die niet voor hun plezier in huis
zijn.
Huishoudboek: Kruiswoordpuzzle voor mannen.
Huisvriend: Echtscheidingsspecialist.
Huwelijk: Maakt man en vrouw (gem)een.
— Formaliteit, die aan de echtscheiding voorafgaat.
Iluweljksstaat: Aanbevelenswaardig voor wie veel of
geen hersens heeft.
Hyacinth: Wir sitzen so fröhlich beisammen.
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Hyena: Leeft streng volgens het: „gij zult niet doden".
Hygiëne: Zuivering. Bijv. water desinfecteren alvorens
men zich verdrinkt.
Hypotheek: Huiselijk vertrouwen in iemands solvabiliteit.
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I
I: De puntjes erop zetten.
Ideaal: Het onbereikbare, bereikbaar zien.
Idee: 't Samenstellen van dit boekje.
Ideologie: Idee om ideeën te exploiteren.
Ijdelheid: 't Gevoel van eigenwaarde bij anderen.
— Zich hoog voelen bij gebrek aan gewicht.
Ijs: Wordt bereid of bereden.
-- 't Enige, waar Hollanders warm voor lopen.
— Water, door de kou gehard.
IJver: Uit luiheid zo snel mogelijk voleindigen.
zel: Schoonheidsmiddel, dat de Winter ge
Ijzel:
-bruikt.
Ijzer: Dient met handen gebroken.
Impressario. Kunstexploitant, die artisten samenbrengt
om ze collectief te bedriegen.
Inbreker: Neemt nooit kwalijk, dat je sloot voor hij
binnen kwam.
Infectie: Inkomen waarvan men wil afkomen.

A-Z 3

Ingewanden: Innerlijk dat men nooit tonen moet.
Injectie: Geneesmiddel, waarbij de mens als prikkaart dienst doet.
Inkomen: Bedrag waarmee je moet uitkomen.
Inkt: Vloeistof voor kinderen om aan goed en
vingers te smeren.
Instinkt: Aangeboren intelligentie.
Intellectueel: Wie verdiensteloos is, ondanks zijn ver
-dienst.
— Nimmer werkeloos, steeds verdiensteloos.
Intelligentie:V/at tegenstanders missen.
Intuitie: Denken met je gevoel.
Inzegening: Van de zegen in de strop.
Inzicht: Geflatteerde benaming voor opwelling.
Iris: Moet in 't oog gehouden worden.
Ironie: Spreken in negatief.
Israëliet: Zondagse benaming voor jood.
Italië: Schoen, die zichzelf een hak zet.
Ivoor: Uiterlijk vertoon van olifanten.
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1
J: Beter ten halve gedwaald.
Ja: Woord dat een dame noch een diplomaat lichtvaardig uitspreekt.
Jager: Wie wild koopt met geweer gewapend.
Jam: Eetbaar smeersel in potten, met vruchten op 't
etiket.
Japan: Beroemd om zijn lak: lak aan, en verlakken.
Japon: Jurk die aan mode doet.
Jas: Kledingstuk met afgebroken lusje.
Jazz: Afkorting van jazzus.
jenever: Hollandse nektar.
Jodium: Bruine verf voor alle kwalen.
Jockey: Ruiter op renpaard, dat onomkoopbaar is.
joost: Mag alles weten.
journalist: Schrijver voor de pers, die nieuws uit niets
perst.
Journalistiek: Omelet zonder eieren.
Jungfrau: Steenrijk.
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Jus: Vleesnat in water verdronken.
Juttemis: Ideaal vervaldag.
Juweel: Kundig geslepen en gezette edelsteen.

— Mooie vrouw, die niet geslepen noch gezet is.

36

K
K: Nummer elf.
K.L.M.: Kom liever mee.
K.O.: O.K. voor tegenpartij.
Kaak: Doelwit voor boksers.
Kaallhoo fdigheid: Brede scheiding die met een spons
getrokken wordt.
Kaarsen: Voorouders der electriciteit.
Kaas: Melk in een vaste positie.
Kabinet: Ministerie, zeer wankelbaar.
— Oude kast, zeer stabiel.
Kabouter: Baardloos sinds padvinderij.
Kachel: Pijproker met trek.
— Toestand, ontstaan door te veel trek (in alcohol).
Kachelpijp: Wordt in kartonnen dozen naar begrafenissen mee genomen.
Kam: Toiletartikel, waarvan de tanden omgekeerd
evenredig zijn aan de te bewerken haren.
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Kameel: Beweert door 't oog van een naald te kunnen
gaan.
Kameleon: Opportunistisch politikus.
Kameraadschap: Liefde in de crisis.
Kamerlid: Partijgramofoon.
Kanarie: Laatste liefde van oude vrijsters.
Kangoeroe: Viervoeter met ingebouwde kinderwagen.
— Doet groter sprongen naarmate zijn buidel leger is.
Kano: Hangmat van hout, die op 't water drijft.
Kanon: Als zangstuk: gedisciplineerde wanorde.
— Als oorlogstuig: tuig.
— Als bijv. nw.: losbenige snellippigheid.
— Schietapparaat, dat boter vervangt.
Kant: Worden mensen van gemaakt.
— Stof die in de gaten loopt.
Kapelmeester: Prikkebeen zonder netje.
Kapitaal: Een kapitaal bezit.
— Komt onder de letters nog voor.
Kapper: Specialist in 't haarfijn vertellen van schandaaltj es.
Karakter: Hinderpaal voor carrière.
-- Overtuiging of opvatting bezitten, in strijd met
eigen belang.
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Karamel: Heerlijk duurt 't langst.
Karpet: Laat over zich lopen.
Kassier: Neemt buiten zijn zaak een grote vlucht.
Kastratie: T ot hiertoe en niet verder.
Kat: Onmenselijk dier; nooit katterig.
Katoen: In heerenpakken wol, in lakens linnen genoemd.
Kazemat: Versterking om op kasuele wijze de vijand
mat te zetten.
Keel: Wordt opgezet tijdens 't leven.
Kelk: Glas in evening dress.
Keutels: Organische behoefte uitgestipt.
Kies: Mens en tand, die nooit op de voorgrond treden.
Kiezen: Even een rood potlood vasthouden.
Kikker: Experiment honoris causa.
Klassieken: Auteurs die mooi gebonden in de boekenkast blijven staan.
Kliniek: Plaats, die in slechten reuk staat.
Klinken: Het aanstoten, waar niemand aanstoot aan
neemt.
Klisteer: Weinig geven en veel ontvangen.
- Indringer.
Klok: Tijdcontroleur.
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Knipoogje: Oog-esperanto.
Knol: Oud paard, wordt vaak als citroen verkocht.
Koekoek: Kiest nooit eieren voor zijn geld.
e: Waar iedereen maling aan heeft.
Koffie:
Komkommer: Gaat over de schijf.
Kompas: Romeo voor het Noorden.
Kookboek: Receptenboek ter verontschuldiging van
mislukte recepten.
— „Men neme", indien men iets goeds wil geven.
Koorts: Extra centrale verwarming.
Kraai: Componist van bekendste mars.
Krach: Financieele aardbeving.
Krakeling: Geacht koekje.
Krater: Ouverture van bergen, waar muziek in zit.
Krediet: Voorwaarde van betaling als middel beschouwd.
Kreeft: Heeft bij kapitalisten pas succes als hij rood is.
Kris: Mes met golflengte.
Kristal: Glaswerk dat geslepen is: ergo voorzichtig
zijn.
Kritikus: Persoonlijkheid, die geen kritiek kan verdragen.
Kroepoek: Brood in de vorm van vingerdoekjes.
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Krokodil: Dier, dat tooneeltranen weent.
Kruidenier: Weegt en heeft te licht gewogen.
Kruiswoordpuzzle: Words, words.
Krukken: Stijve beenen, die bij je oksels beginnen.
Kultuur: Volksbeschaving gemakshalve verondersteld.
— Veredeling die werkelijk bij planten voorkomt.
Kuras: Middeleeuwse pull-over.
Kus: Zoen voor alle leeftijden.
— Koelste wijze om hartelijk afscheid te nemen.
Kussen: Poging om de lippen vast te zetten.
Kuur: Doen wat je naar, en laten wat je prettig vindt.
Kwal: Zeekonfituur.
- Zelfingenomen man, die door anderen uitgespuwd
wordt.
Kwik: Lijntrekker.
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l^
L: Onder de officieele maat.
Laars: Voorwerp, waaraan alles te lappen is.
Labyrint: Waar je nooit inkomt.
Lady: Steeds vrouwelijk zijn en nooit de vrouw.
Lak: Laatste middel om een brief gewichtig te
maken.
Landstorm: Anti-V.V.V. (Vijandig Vreemdelingen Verkeer.
Lantaarnpaal: Een baken voor zeezieken.
Lasteren: Bevuilen met woorden.
Latijn: Taal, waarvan potjes zich bedienen.
Lavement: Achterlijk geneesmiddel.
Leeuw: Wordt in alle adres- en telefoonboeken aangetroffen.
Leeuwin: Neemt leeuwendeel in de opvoeding der
welpen.
Lektuur: Wat je niet behoeft te lezen.
Lelie: De maagd onder de bloemen.
42

Lexikon: Woordenboek, waarin alles staat, wat je

nooit opzoekt.
Liefde: Kortsluiting: gevolg duisternis.
— Hartkwaal, die de hersens aantast.
Lift: Op en neergaande cel, om trappengat productief
te maken.
Likdoorn: Ingebouwde barometer.
Lillyputters: Ras, dat niet van opschieten houdt.
Liniaal: Voorwerp om de lijn te trekken.
Lippen: Kusapparaat.
Lippenstift: Om offsetdruk te maken.
Literatuur: Troostbenaming voor 't geen niet gelezen
wordt.
Livrei: Reklamekostuum.
Loodgieter: Brengt boor mee bij lekkage en soldeerbak
bij verstopping.
Lot: Levenstoestand tot Je uitloot.
Loterij: Speculatie in de hoop een hoop te krijgen.
Loyaal: Royaal zijn met woorden.
Lucht: Voornaamste bestanddeel der gewichtigheid.
Luchtkussen: Een zitje op je eigen adem.
Lucifer: Te koppig om niet vlam te vatten.
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Luidspreker: Instrument om leuterpraat tot orakeltaal
te versterken.
Luier: Ontvangstation voor zuigelingen.
Lummel: Weekdier onder de mannen.
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Al
M: St. Nicolaas favoriet.
Maag: Rammelaar, waar de honger mee speelt.
Maagd: Meisje uit sprookjes.
Maan: Heler van 't verbraste geld.
Kwartier gever.
— Verslaafd aan half om half.
Maandag: Zeldzaam in 't blauw.
Macaroni: Vermicelli op de lange baan.
Magneet: Metaal in meest aantrekkelijke vorm.
Mailboot: Boot met zelfreizende mail.
Maîtresse: Vrouw, die minder geacht, doch meer
gehoorzaamd wordt dan de wettige.
Make-up: Natuurlijke schoonheid, uitdagend onnatuurlijk toegepast.
— Make-money voor schoonheids-instituten.
Mandoline: Viool, die een buikje heeft.
Manlief: Zoogdier dat rekeningen betaalt.
Mannentaal: Wat vrouwen op vergaderingen spreken.
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Manoeuvres: Oefening op grote schaal waarbij rood en
blauw, blauw-blauw gelaten wordt.
Mark: Geldstuk van alle mark(t)en thuis.
Marmer: Veelkleurige oppervlakte; komt sporadies
als natuursteen voor.
Mast: Wandelstok van 't grote zeil.
Medaille: Onderscheidingsteken, berucht om zijn keerzijde.
Melk: Vloeistof, waarvan men tanden en muilen maakt.
Mes: Eetapparaat, dat doorgaans geslepenheid mist.
Meter: Lengtemaat, die alleen in schoolboekjes precies
loo cm. bedraagt.
Middenstand: Die steeds midden in de misère staat.
Mier: Enige wezen, wiens gemier productief is.
Milo: Onbekend eiland, waarvan de naam wereldberoemd is.
Min: Rondborstige vrouw, die eerste voedingsmiddel
hygiënisch verpakt geeft.
Minister: Valt, zonder hulp van bananenschil.
Miss: Engels meisje, zolang 't niet mis is.
Mode: Waarin de vrouw en waaraan de man moet
geloven.
-- Wat allen dragen, omdat het enkelen staat.
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Modern: Vrijbrief voor al wat lelijk is.
Moed: Overwonnen angst.
— Vaak louter gevolg van 't geen moet.
Mol: Uitvinder van de underground.
Mol: Loopgraaf-specialist.
Monocle: Attribuut voor gelegenheidsaristokraat.
— Neem een glaasje.
— Het oog wil ook wat hebben.
Monoloog: Met anderen praten, mits zij hun mond
houden.
Moordenaar: Mensendoder, die geen dokter of soldaat is.
Moorkop: Wordt door meisjes aan de lippen gedrukt:
„more!"
Morgenrood: Moment, waarop de hemel rouge gebruikt.
Morgenstond: Tandeloos — toch goud in z'n mond.
Morphine: Mort fine.
Mozaiek: Alle beetjes helpen.
Mug: - Gebruikt gaarne iets bij je.
Muizenval: Voorwerp om stukjes spek en kaas te
bewaren.
Mummie: Ingewikkeld mens.
Museum: Columbarium voor schilderijen.
Muur: Eerste pleisterplaats na het kastje.
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[►1
NN: Niet Nagedacht, afkorting onder Ingez. Stukken.
N.P. Net Plaats
N. V.: Nuttige vorm van zaken doen, waarbij men
Netjes Verdient maar Nooit Verliest.
Naaimachine: Een zomer, vandaar ook stikkend.
Naakt: Om er uit te zien als de waarheid.
Naald: Klein instrument dat er steeds doorgehaald
wordt.
Nacht: Zwarte mantel van Christelijke liefde.
Nachtvlinder: Vlinder die 's nachts tegen iedereen
„dag" zegt.
Nachtvorst: Een vorst die alleen bid sterverlichting
verschijnt.
Nachtwacht: Schilderij om je woede op te koelen.
Nagel: Hoornen beschermer van de zwarte rand aan
de vingertop.
Naïef: Doen alsof.
Naijver: Ijver die nooit vermoeit.
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Naspel: Eindspel, waarbij 't eerst recht begint.
Natuur: Slechte imitatie van moderne landschap schilderijen.
Navel: Souvenier aan eerste uitgaansdag.
Neen: Positieve ontkenning.
Negenoog: Bewijst dat men wel ogen op zijn rug kan
hebben.
Nervositeit: Onhebbelijkheden der beter gesitueerden.
Nevel: Natuur -mist-iek.
Neus: Bril- en niesapparaat.
Nieuwjaarsdag: Promotor der kalenders.
Nonsens: Waarheid die men niet weet te bestrijden.
Nuchter: Toestand, waardoor je niet voor vol wordt
gehouden.
Nul: Heeft waarde, mits achter getal of kruiwagen
geplaatst.
Nummer: Wie men op elf taxeert.
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0: Vorm van benen.
O.K.: Overal knal.
Obligatie: Paying guest van je safe.
Octrooihouder: Steeds maar betalen.
Odeur: Homoeopatisch middel om luchtjes te verdrijven.
Oester: Paarlenfabrikant.
Officier van Justitie: Eis -elijk mens.
Okkernoot: Vrucht in de vorm van hersens — kan ook
niet denken.
Olie: Toestand, waarin levende mensen en dode
vissen verkeren.
Olifant: Is sterk genoeg, om verhaaltjes uit te
blazen.
— De eerste die een rietje gebruikte bij 't drinken:
(slurven zonder slurpen).
Onderwijzer: Zij die zich verbeelden van boven wijzer
te zijn.
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Ongeluk: Zeer sociabel: komt nooit alleen, vaak met
brancard.
Onschuld: Vloeistof waarin Pilatus zijn handen waste.
— Niet zondigen, zoolang men de zonde niet kent.
Ontbijt: Spijs, die bij 't ochtendblad gebruikt wordt.
Oog: Etui voor splinters en balken.
Ooievaar: Onschuldig veroordeeld.
Oor: Ingebouwde ontvanger.
Oorlog: Motief voor vredesbeweging.
— Schot brengen in wapenvoorraad.
Oorspronkelijk: Werk, waarvan het-plagiaat-zijn onbekend blijft.
Oostenrijk: SlechtsWeenen.
Opdracht: Bliksemafleider voor in een boek geplaatst.
Opera: Zing-het-maar.
Operatie: Geneeskundige behandeling, waarbij de
patiënt na de genezing moet bloeden.
Oplichten:. Tegen honorarium van goedgelovigheid
genezen.
Oplichter: Moralist die je 't vertrouwen weergeeft.
Oppositie: Koor op vergaderingen.
Opslag : Voorheen : salarisverhoging.
— Thans: wijze van ontslag.
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Opstel: Verzameling taalfouten.
Optimisme: Geloof, dat dwergen verzet.
Optimist: Wie 't liefst zichzelf bedriegt.
Opvoeding: Nadelig gevolg van samenwonen met
ouders.
Orang Oetang: Bijna tot mensch gedegenereerd dier.
Oranje: Serum tegen verdeeldheid.
Oratorium: Veel geschreeuw maar weinig woorden.
Ordening: Aspirine voor het economische leven.
Orkaan: Wind in snelheidsrecord.
Osmose: Pénétration pacifique.
Ovaal: Cirkel die lang gezicht trekt.
Overdrijven: Praten door vergrootglas.
Overspel: Lichaamsbedrog.
Overweg: Memento mori.
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P: Een zeker type.
P.F.: Paar, dat zichzelf geluk wenst.
Paard: Kracht-leverancier voor de electriciteit.
Paddenstoel: Altijd dak boven het hoofd.
Palet: Bewijs van voorbedachte rade.
Paniek: Ongelijke uiting van gelijk verlangen.
Pantoffel: Zwaard van Damocles voor held op
sokken.
Papegaai: Auteur van de koppie-krouw-Schlager.
Papier: Wordt onschuldig zwart gemaakt.
Paradijs: Plaats waar man en vrouw elkaar „enig"
vonden.
Paradox: Elke bewering, mits tegengesteld aan de
verwachte.
Parapluie: Regenscherm om ergens te laten staan.
Parapsychologie: Buitenboords zielkunde.
Parket: Zelfs 't gerecht glijdt hier uit.
Patiënt: Proefkonijn voor doktoren.

53

Patroon: Van papier: model.
— Als lading: gevaarlijk.
— Als mens: eer gevaarlijk dan model.
Pauw: Werpt oogjes alleen op zichzelf.
— Diersoort, waarbij de man een waaier gebruikt.
Periscoop: Instrument om het verhevene omlaag te halen.
Petroleum: Vloeistof, geurloos voor aandeelhouders.
Phoenix: Ideaal van brandverzekeringen.
Piano: Folterwerktuig voor onschuldige buren.
Pinguin: Altijd in evening-dress.
Pijp: Speen voor mannen.
— Heethoofd.
Piramide: Monument opgericht, waar Napoleon beroemde woorden sprak.
Plafond: Grond gereserveerd voor muggen en vliegen.
Plank: Boomrelikwie.
Pleegzuster: Vrouw, die men pleegt te lief of te ver
te vinden, om als zuster te verlangen.
-velnd
Plicht: Wat anderen je voorschrijven.
Ploeg: Waar iedereen de hand aan mag slaan.
Plusfour: Pantalon op de pof.
Poes: Enige huisgenoot, die poeslief is.
— Alcohol na diner gebruikt; meervoud kater.
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Polen: Waar het tegenstrijdige elkaar aantrok.
Politicus: Voor wie regeren -- negeren is.
-- Kleurecht zonder garantie.
-- Een ieder, die eigenbelang als staatsbelang weet
voor te stellen.
Politiek: Staatkunde, waarvoor je geen staatkunde
behoeft te kennen.
Pootje: Premie voor deftige oude heren.
Poppenkast: Andere benaming voor Ontwapeningsconferentie.
Portiek: Schuilplaats, voor wie last van regen of
liefde heeft.
Portret: Gelijkende beeltenis: voor mannen, als 't niet
zo leelijk uitvalt als zij vreesden; voor vrouwen, als
't zo mooi is als zij hoopten.
Portretten: Om ongebruikte laden op te vullen.
Potter: Bekend eigenaar van een Stier.
Prikkeldraad: Geen draad zonder doornen.
Prima: Benaming voor wat merk mist.
Profeet: Souffleur van de toekomst.
Professor: Schoolfrik in hoogste instantie.
Pruik: Opzet -lijke haardos.
Pst: Niet omkijken.

Psycho-analyse: De vrolijke keuken in de mens.
Psychologie: Intuïtieve mensenkennis.
Pyama: Statiekleed in bed.
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Q: Eerste en laatste letter van het hanen-alphabet.
Quadraat: Vorm van leugen.
Qualiteit: Verontschuldiging voor , ,te weinig" of „te
duur."
Quatre-mains: Een Q^atre-Bras op de piano.
Quintet: Muziek onder motto : ggeef me de vijf.
1
Quitanties: Kwijtbrieven, waarvan je alleen die terug
vindt, die je niet nodig hebt.
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R: Wekker taal.
Radio: Klank-lekkage in de huiskamer.
Rapport: Papier, waarop de resultaten der leraars in
cijfers worden uitgedrukt.
Ras: Geslacht, indien nog niet afgeslacht.
Rauwkost: Voedingswijs die je je gezondheid kost.
Rechter: Helaas geen overtreffende trap.
Rede: Moet men bezitten, om 't gemis te beseffen.
Regen: Repeterende breuk in waterdruppels.
Relatie: Waarvan men profiteert.
Reputatie: Geweten als uithangbord.
Reserve Kapitaal: Kapitaal, dat eerst dan afwezig is,
als 't gebruikt moet worden.
Reus: Iemand, die vergat op te houden met groeien.
Revolver: Betaald (zettend) antwoord.
Rimpel: Lijnen, die de tijd in je huid trekt.
Ring: Gouden symbool van ijzeren ketting.
R-I P: Rusten is passend.
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Roet: Poeder om in 't eten te gooien.
Roman: Verhaal, waaraan het onwaarschijnlijke en
boeiende van de werkelijkheid ontbreekt.
Rondborstig: Vierkant de waarheid zeggen.
Room: Melk die dik doet.
Roos: Onveilig signaal, verplichtend voor doornen.
Routine: Lichaams geheugen.
Rug: Zeer breed aan te bevelen.
Rustplaats: Waarvan de laatste vaak de eerste is.
Ruzie: Het „wordt vervolgd" van huwelijksroman.

Ssss: Werkt kalmerend.
Sandaal: Schoen, waarmee je geen hak kan zetten.
Sans JaFon: Verlof voor den gast, om 't verzaken van
gastheerplichten te accepteeren.
Satan: 't Rijkst gezegend met kinderen.
Saus: Laat menige spijs in 't water vallen.
Schaap: Viervoeter die zich nooit lam voelt.
Schaduw: Voor mensen zeer meegaand.
Schaduwen: Handeling om licht in duistere zaken te
brengen.
Schaken: Gebeurt alleen nog op borden.
Schat: Zij, die je een schat kost.
Schavot: Brengt het hoofd op hol.
Scheel: Alles van twee kanten beschouwen.
Scheidsrechter: Geeft een bal, doch heeft slechts een
fluitje als orkest.
Schelp: Zeegramofoon.
Schilderij: Waardevolle handtekening op met olieverf
beschilderd doek.
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Schildpad: Voert altijd wat in zijn schild.
Schimmel: Paard dat de bruid is.
— Tuinaanleg op voedsel.
Schoenmaker: Leest-specialist zonder lectuur.
Schoft: Benaming voor oneerlijk mens, zoodra men
zelf dupe is.
School: Instituut, waar 't geheugen wordt ontwikkeld
en het denkvermogen buiten werking gesteld.
Schoonmaak: Periode, waarin niets gebroken wordt
voor het schoon werd gemaakt.
Schoonmoeder: Moeder wier afwezigheid steeds verschoond wordt.
— Moppenleverancierster.
Schoot: 'Waarin de beste baantjes vallen.
Schuim: Bij dranken: bovenop.
-- Bid mensen: onderop.
Schuin: Wat „onder-ons" altijd recht aardig wordt
gevonden.
Schuld: Bezit, waardoor velen zich in je financieelen
toestand interesseeren.
Schutting: Opstandige vloer.
Scrupel: Gewetensbezwaar, nog voorkomend bij primitieve volken.
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Sermoen: Etiese liefdesbetuiging.
Servies: Porselein eetgerij met gelijmde knoppen en
oren.
Sex-appeal: De moderne zakelijkheid der charme.
Sinekuur: Kuur, die als betrekking betaald wordt.
Sinterklaas: Witte baard, waarbij 5 December een man
gehuurd wordt.
Skelet: Mens als Doorluchtigheid.
Sla: Groente steeds in de olie.
Slager: Leeft van zijn geslacht, hoewel niet van adel.
— Chirurg, die 't vlees dat hij geeft betalen laat.
Slak: Huisbewaarder.
Slang: Fácheux troisieme.
— Uitvinder van „kruip-door sluip-door".
— Soort rolmops.
— Kent geen ,,slang".
Sljk: 't Aardse is schier hemels bezit.
Slogan: Rake formulering van een niet bereikt doel.
Slurf: Staart waarmee gegeten kan worden.
Smid: Smeedt het ijzer als 't heet is.
Sneeuw: Blank om blank.
Snik: Alleen de laatste vindt erkenning.
Snurken: Pleidooi voor afstamming van varken.
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Sofa: Huwelijksmakelaar.

Sparen: Sport der voorouders.
Specialist: Eenzijdig ontwikkeld dokter.
Speeksel: Woord douche.
Speen: Eerste kinderjuffrouw.
Spek: Niet voor jouw bek.
Speldeprikken: Komplimentjes onder vriendinnen.
Spiegel: Echo voor beelden.
Spiraal: Zichzelf een rondje geven.
Spijskaart: Bevat alle spijzen, die niet meer te krijgen zijn.
Sponde: Bed om te rijmen op Zonde.
Spook: Luchtige verschijning.
Stamkroeg: Café, waar men altijd dezelfde boom opzet.
Stank: Vorm, waarin dank verschijnt.
Status quo: Vastgelopen toestand.
Sterilisator: Microbengraf.
Steriliseren: Inmaken, waar het veel uitmaakt.
Sterren: Medailles voor trouw nachtwaken.
Sterrenhemel: Hemel in de puntjes.
Sterven: St.... erven.
Stier: Wil bij de horens gepakt.
-- Vanwege zijn melkkoetjes rechts georiënteerd:
haat al wat rood is.
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Stilleven: Geliefd door hongerende schilders.
Storm: Topprestatie van wind.
Strategie: Plan om theoretisch oorlogen te winnen
Stroomlyn: Permanente golf.
Student: Wetenschappelijke opleiding tot werkeloze.
Suiker: Riet -ueel voedsel.
Surséance: Wettig geregelde zaak - vakantie.
Symmetrie: Weerkaatsing zonder spiegel.
Synoniem: Woorden, die niet precies hetzelfde beteekenen.

Synoniemen: Woordelijke tweelingen.
Systematisch: Zonder fantasie.
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T
T: Terwille van stotteraars in 't alfabet opgenomen.
Taks: Sluimerrol op pootjes.
Talent: Elke capaciteit die niemand honoreren wil.
Tand: Afzetgebied voor pasta en borstels.
Tandarts: Wiens uitnodiging om plaats te nemen met
gemengde gevoelens wordt aanvaard.
— Man, door wie je je veel in de mond laat leggen.
Tatouage: Blijvende uiterlijke indrukken.
Telefoon: Moderne familieband.
— Zet een ieder op zijn nummer.
— Toestel om te weten, of iemand in gesprek is.
— Moreel hoogstaand instrument, draait alleen vóór,
nooit in het gesprek.
Telegram: Spreken is zilver, maar zwijgen spaart goud.
Tennissen: Met de bal er naar slaan.
Tent: Woning, waaruit men gelokt wordt.
Termijn: Uitvinding van schuldeisers.
Terrarium: Serre, niet toegankelijk voor mensen.
65
A-Z 5

Testament: Familietest na de dood.
Teug: Slok, waar weinig deftig is.
Tijd: Is geld, dat nooit vervalst wordt.
Tijger: Leverancier van haardkleden.
— Grote poes, die voor haardkleed werd opgeleid.
Tiran: Ideaal van 't zwakke geslacht.
Titel: Etiket, waarnaar inhoud beoordeeld wordt.
Toekomst: Troostprijs voor het Heden.
— Wissel op de Eeuwigheid.
-- Wat komt, afgescheiden van 't geen je toekomt.
Toilettafel: Les mystères de Paris.
Ton: Vat; uiterste gevatheid is noodig om er een ton
voor te krijgen.
Toneel: Plaats, waar 't slechtst toneel wordt gespeeld.
Tong: Vlag waarmee de maag kleur bekent.
— Uitstekend middel om gevoelens weer te geven.
Tortel: Wordt alleen in wittebroodsweken geïmiteerd.
Tovert': Uitkomen met maandgeld.
Tralie: Beroepsinsigne aan vensters.
Trauma: Aangeboren exkuus voor alle onhebbelijkheden.
Trommel: Soort hoedendoos, die op slag muziek
maakt.

Trompet: Klank - luidspreker.
Truffel: Speelt verstoppertje met zwijnen.

Twist: Eensgezindheid in 't nooit eens worden.
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[11
U: Na u.
U. Onbeleefdheidsvorm jegens degeen, die je op
afstand wilt houden.
Uil: Uitvinder van de moderne bril.
Uitgever: Ontvanger, dank zij ingevingen.
Uitmaken: Iemand inmaken met woorden.
Uitzet: Vereiste inzet bij een huwelijk.
Ulevel: Voorvader van de toffee.
-- Kussentje, waarmee de tong jongleert.
Universiteit: Hogeschool voor relletjes.
Urn: Safe voor „wijlen".
U.S.A.: Uiterst Sympathieke Aandeelen.
Utopie: Wens, dat iedereen „top" zal zeggen.
Uur: Kruipt als de tijd vliegen moet en omgekeerd.
Uwentwil: Dit boekje.
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V
V. Niet als scheldwoord bedoeld.
V.C.: Vroeger: Vi coactus; thans: vergat consequenties.
Vacantie: Werkeloosheid zonder stempelen.
Vacht: Aangeboren bontjas.
Vagebond: Professional onder toeristen.
-Vagevuur: 't Vuur waarvan 't bestaan 't vage is.

Varken: Dier, dat nooit zwijnt.
Vat: Tegengesteld aan de mens; maakt 't meest
spektakel als het geen wijn in heeft.
Ventjelie f : Benaming voor echtgenoot die geen vent
en niet lief wordt gevonden.
Verband: Iets dat te los of te vast zit.
Verdenking: Microbe der jaloersheid.
Verdrag: Overeenkomst om het niet-verdragen af te
reageren.
Verduisteren: Gevolg van oplichten.
Vergif: Snelwerkend geneesmiddel.
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Vergiffenis: Toestemming om te herhalen.
Verkoudheid: Neuslekkage, die uit en in 't oog loopt.
Verleden: Wat je toekomst handicapt.
Verliefdheid: Liefde in repeterende breuk.
Versifikatie: Konfektiepak van 't gedicht.
Vet: Wordt dieren ontnomen, zijn medemensen gegeven.
Vetplant: Beweert alleen water te gebruiken.
Viaduct: Weg op poten.
Vijand: Uitvinding van wapenfabrikanten.
Vink: Geen familie van de blinde vink.
Viool: De eerste wordt 't meest door de minst muziekalen bespeeld.
— Bloem; grootste konkurrent van de mistletoe.
Vitamine: Onvoltooid A.B.C.
Vlieg: Insekt; kan geen mens kwaad doen.
Vliegtuig: Oplichter, die de vlucht neemt.
Vloo: Rekordhouder ver springen.
Vluchtheuvel: Veilige plek, met levensgevaar te bereiken.
Vonk: Vuur dat een ster wil zijn.
Vorst: Koude, die heerst.
— Heerser, maar wat doet-ie in de kou?

Vrede: Waarin de doden rusten.
— Benaming van duif en palmtak.
Vriend: Prullemand en spaarpot voor gevoelens en
gedachten.
— Kennis als 't je goed gaat; broer als je in de
misère zit.
Vriendschap: Liefde, waarbij Amor hors concoursblijft.
— Belangengemeenschap.
-- Verhouding tussen man en vrouw, als slechts één
liefheeft.
— Verhouding tussen twee personen, waarbij geen
dupe is.
Vrijspraak: Veroordeling zonder gevolgen.
Vroedvrouw: Leverancierster van de Burgerlijke Stand.
Vuurrood: Rood zonder politieke bijbedoeling.
Vuurspuwende berg: Pluimwee.
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w
V: Van Hollandse adel.
1V. C.: Wordt bezet zonder militair vertoon.
1Vaard: Vertrouwt om eigen reputatie zijn gasten.
17aarschuwingen: Waarmee de Staat zich beminnelijk
belast.
iVa fel: 't Enige dat men wenst, dat anderen houden.
Val: Vanwaar men steeds hulp krijgt nadir de sloot.
iValvis: Reklameboot voor levertraan.
lVandelende jood: Eerste globe-trotter.
LVas: Wat eerst van de bijen was.
IVater: Wordt noodgedwongen in wijn gedaan,
behalve door wijnhandelaars.
IVaterhoo fd: Sluit „watertanden" niet in.
W7aterva l: Alles over je kant laten gaan.
iVedermin: Liefde met retourtje.
IVeduwe: Vrouw die zonder illusies 't huwelijk kan
ingaan.
— Zu haben.
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Weerhaan : Draait met alle winden, en is nog verguld.
iVekker: Klok, die voor jou te keer gaat, als hij je
wakker maakt.
IVelEdGeb.: Titel voor allen van wie men weet, dat zij
wèl, doch niet edel zullen sterven.
Wenen: Aesthetisch huilen.
Wenteltrap: Trap die je laat rond lopen.
Wereld: Ook half verkrijgbaar.
IVerken: Bezigheid voor luiaards.
LVieg: Poëties slaapkamerameublement, mits nog
onbewoond.
- Rivierbed.
Vijf. Vrouw, die verrassend blijk geeft van taal
-behrsing.
Wijn: Drank, die bloost om zijn watergehalte.
JV sbegeerte: De Kosmos verklaard, door 't uitgedachte aan te nemen.
IVind: Lucht die de vlucht neemt.
Winst: Es war eenmal.
WVissel: Doet kooplui en treinen het spoor verliezen.
JVisselwachter: Koopman op vervaldagen.
iVoeker: Rente ,waarvan je de dupe bent.
Wloestijn: Meer dan levensgrote kattebak.
-
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[Vol: Waar doorheen mensen geverfd worden.
Dolf.• Tanden laten hem zien.
molk: Is steeds in de wolken.
W7onderolie-capsule: Kleine bom met knaleffect.
Dordt gegireerd: Handelsterm voor betalen met St.
juttemis.
Wlorst: Slagersmystiek.
Worstelen: Met hulp van een ander op je rug gaan
liggen.
Wlurm: Aankomend mens.
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X
X: Geeft raad in duistere zaken.
X-Benen: Knieën kijken elkaar aan.
X- stralen: Stralen, die er altijd een been in zien.
Xantippe: Vrouw, die Socrates beroemd maakte.
Xylophone: Instrument voor verstokte musici.
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Y
Y. Vreemde eend in de alphabijt.
Yacht: Jacht, dat zich voor zijn hollandse afkomst
schaamt.
Yack: Paardenstaart, waar aziatische buffel aanzit.
Yaleslot: Ruit niet, ondanks zijn vele veren.
Yoker: Kaart, meest op non- actief.
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Z: Vocabulair van muggen.
Zaag: Laat altijd zijn tanden zien.
Zaakwaarnemer: Adviseur onder motto: eerlijk duurt
te lang.
Zakdoekje: Hulpmiddel voor toeschietelijke dames,
om heren te laten toeschieten.
Zakkenrollen: Doe snel.... en zie niet om.
Zalm: Het aardige beest met zijn roze inhoud.
Zandloper: Wordt door de Tijd en door dienstmeisjes
gebruikt.
Zebra: Uitvinder van kachelglans.
-- Study in black and white.
Zee: Gepermanent water.
-- Gezout water met vis.
Zeedijk: Weg, die hoge rug opzet tegen de zee.
Zeef: Passagebureau.
Zeep: Wasdag-favoriet.
Zeeschip: Instrument om magen leeg te pompen..
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Zeis: Maait het gras voor de voeten weg.
Zelfmoord: Gebrek aan Savoir-Vivre.
— Behoeft men tegenwoordig niet zelf te doen.
Zenith: Eindpunt hoogte rekord.
Zenuwziekte: Uitvinding van de moderne techniek.
Zephir: Zachte weste wind, uit de poëtische hoek
waaiend.
Zeppelin: Deutschland ober alles.
Zeus: Dictator der goden.
Zigzag: Handelsmerk voor bliksemstraal.
Zilvervos: Verloor wel zijn streken, maar niet zijn haren.
Zodiak: Cirkel waarop de zon twaalf bezoeken aflegt.
Zoen: Lippen kwartet.
Zomersproeten: Gelaatstopografie.
Zon: Sproetenfabrikant.
Zonsopgang: Speculatie op optisch bedrog.
Zonsverduistering: Onhoudbare verdachtmaking van
de maan.
Zout: Onmisbaar in de bolletjes.
— (atties): Onmisbaar in uw bolletje.
Zuiderzee: Zee, die aan de dijk wordt gezet.
Zuur: Eig enscha
P van vele druiven, waar je niet bij
kan.
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Zuurpruim: Wie niet lachte!
Zwaan: Watervogel in vorm van zoutvaatje.
Zwabber: Bevindt zich op het dek; tevens voor
huiselijk gebruik.
- Bevindt zich op de vlakte voor onhuiselijk misbruik.
Zwemmen: Slag om de arm houden.
— Wees gelijk de vissen in 't water.
— 't Hoofd boven water houden.
Zwijgen: Welsprekende wijze van je-mond-houden.
Zwijn: Geluksvogel, die niet hoog vliegt.
— Ham-let type.
Zwoel: Behaaglijke temperatuur, mits buitenshuis.
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COLOPHOON
Dit werk werd gedrukt met letters, speciaal hiervoor
vervaardigd, op papier, tweekantig voor dit doel,
waarvan de noodwendige vellen werden aangeschaft.
Alle vellen werden gevouwen en ter voorkoming van
bandeloosheid in een band gezet, die aan de buitenkant werd aangebracht. Van dit werk werd slechts
één exemplaar het eerste gedrukt, benevens 24 daaropvolgende, die tezamen de eerste 2 5. exemplaren
vormen. Een achttien exemplaren, defect of beduimeld, werden ongenummerd als „niet in den handel"
niet in handen gebracht. Drukker, papierhandelaar
en binder werden met i 4 -dagen zicht wissels gehonoreerd. De boeken werden verzonden in pakpapier
met genummerde facturen. De niet betaalde exemplaren, ondanks protestwissels, zullen onder filantropie geboekt worden.

