Marc De Coster

Woordenboek
van
TEN

neologismen

Het Taaifonds

bionaut, coffeeshop, Chippendales,
dotteren, klapschaats,
sleutelgatchirurgie,
subsidiariteit,

magnetron,

snuffmovie,

tamagotchi,

teletekst,

dopplerejject,
paintball,
spreadsheet,
wonderbra

Nieuwe woorden zijn de geboortebewijzen van veranderingen
in houding, in zeden, in menselijke relaties, technologie,
het sociale en economische landschap en de natuurlijke
wereld. De maatschappelijke veranderingen maken dat ons
taalgebruik voortdurend evolueert.
Mare De Coster geeft in dit woordenboek een fascinerend
overzicht van woorden en uitdrukkingen die karakteristiek
zijn voor de jaren zeventig, tachtig en negentig.
Het resultaat van vijf jaar noeste arbeid is niet alleen een
naslagwerk maar vooral ook een lees woordenboek.
Mare De Costers woordenboek onderscheidt zich
nadrukkelijk van de bekende woordenboeken door de
uitvoerige extra informatie die gegeven wordt.
Want naast duidelijk omschrijvingen vindt u bij ieder woord
etymologische en vaak ook encyclopedische informatie.
Maar het hoofdbestanddeel van dit boek wordt gevormd
door de vele duizenden citaten, verzameld uit de literatuur,
kranten, weekbladen. Al lezend ontstaat er een beeld van
25 jaar cultuur en maatschappelijke veranderingen.
ISBN

90-254-2270-5

9 789025M22707

UITGEVER1]

CONTACT

Woordenboek van neologismen

Marc De Coster

Woordenboek
van neologismen
Z5 jaar taaiaanwinsten

1999
Uitgeverij Contact
Het Taaifonds
Amsterdam/ Antwerpen

© 1999 Marc De Coster
Omslagontwerp A R T G R A F I C A

Typografie & zetwerk Adriaan de Jonge
ISBN 90 254 2270 5
D/1999/0108/527
NUGI943

Woord vooraf
Het boek dat u in handen houdt, wil een informatieve en leesbare gids zijn bij ongeveer
2000 woorden en uitdrukkingen die de laatste drie decennia ingang vonden in onze taal.
Daarbij werd een poging gedaan om de geschiedenis van deze 'neologismen' te boekstaven. Er werd een selectie gemaakt uit een toch wel enorm aanbod. Niet alleen gaat het
hier om materiaal dat ik al die jaren zelf met veel vlijt verzameld heb, ook worden vanuit
Nederland en Vlaanderen voortdurend neologismen onder mijn aandacht gebracht.
Nieuwe woorden vormen als het ware de geboortebewijzen van veranderingen in houding, zeden, menselijke relaties, technologie, in heel het sociale en economische landschap en de natuurlijke wereld. Deze maatschappelijke veranderingen maken dat ons
taalgebruik voortdurend evolueert. Er ontstaat een behoefte aan woorden en uitdrukkingen voor al die nieuwe zaken (cd-rom, disanan, hdtv). De groeiende populariteit van
het Internet bijvoorbeeld, heeft een hele reeks nieuwe begrippen meegebracht. Vaak gaat
het nog om Engelse woorden en uitdrukkingen (browser, downloaden, cyberspace),
maar geleidelijk aan beginnen ook vertalingen of Nederlandse synoniemen ingang te vinden (zoekmachine, sponzen). Ook op andere gebieden leenden we nieuwe woorden voor
nieuwe zaken: karaoke, manga, shoarma, sushi.
Als belangrijke taaibron voor dit boek noemen we verder taalcuriosa uit allerlei vakgebieden, het jargon van bepaalde groepen in de maatschappij: studenten (fakbar), politici
(afconcluderen, bandbreedte), ambtenaren (anonimiseren). Een niet te onderschatten
gebied zijn de letterwoorden (bobo, bom, yuppie).
Lang niet alle neologismen hebben het uiterlijk van volkomen nieuwe woorden. Onder
de noemer 'neologisme' gaan talrijke al bestaande woorden schuil die een nieuwe betekenis gekregen hebben; naast het bovengenoemde bandbreedte en sponzen noem ik de
muis en het virus. In andere gevallen ontstaan nieuwvormingen door het aan elkaar koppelen van bestaande woorden (klapschaats, sekslijn), of zien we nieuwe vaste verbindingen (aanrijding met).
In dit boek heb ik ook aandacht besteed aan woorden en uitdrukkingen die al meerdere
decennia bestaan, maar die nog niet door een woordenboek werden opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze al die tijd tot het Bargoens of de taal van de onderwereld behoorden
(aankeiler, abc'tje, gotspe). Het gaat dan meest om taal zoals men die vandaag de dag op
straat spreekt en die door de meeste woordenboeken verwaarloosd wordt: informeel taalgebruik of slang. De plaats in dit boek van dergelijke woorden en uitdrukkingen wordt
gerechtvaardigd door het feit dat ze thans meer ingeburgerd zijn geraakt en hun opname
in de gevestigde handwoordenboeken dus meer dan verdienen.
Regionale woorden (uitsluitend gebruikt binnen de Randstad of binnen een bepaalde
streek) werden eveneens vermeld, voor zover ze nieuw zijn en voor zover het niet om dialect gaat. Voorbeelden zijn amsterdammertje, damrakkertje, klussenbus (oorspronkelijk
te Utrecht, nu ook elders), koopgoot, portiekfunctionaris (Amsterdam).
Opvallend is de toenemende invloed van het 'Vlaams' op het taalgebruik van het Noorden. Afzien en goesting zijn wellicht de bekendste voorbeelden, maar we noemen verder
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voor de vuist weg nog amigocratic, Arbitragehof, fictseting, fiscale amnestie, gesco, lippen, Map, onthaalmoeder, praatharak, witte woede. Vooral sportpresentatoren hebben
hun steentje bijgedragen, maar ook in Nederland populaire Vlamingen als Goedele Lie
kens, Urbanus en Bart Peeters drukken herhaaldelijk hun stempel op het Noord-Nederlands. Het Zuid-Nederlands wordt in deze verzameling dus zeker niet stiefmoederlijk behandeld. Als aanhangsel geef ik een lijst van neologismen die Vlaams of uit Vlaanderen
afkomstig zijn, of die in Noord en Zuid verschillende betekenissen hebben.
Uit alle neologismen die zich aandienden een selectie maken was erg moeilijk, om niet te
zeggen een heidens karwei! Hier en daar heb ik woorden moeten weglaten, vaak met pijn
in het hart, maar de lat moest wat mij betreft erg hoog liggen. In de mate van het mogelijke heb ik die woorden geschrapt waarvan ik vermoedde dat het eendagsvliegen waren,
woorden die een tijd lang ingeburgerd waren, soms zelfs meerdere jaren, maar dan opeens verdwenen. Refoesenik, ruimteschild, specialistengeeltje sneuvelden. Onder de hakbijl vielen ook vele nonsenswoorden, en woorden die volgens mij te tijdgebonden zijn
(voorbeelden van de laatste zijn Star Wars of SDI, en veel van het jargon dat gebruikt
werd tijdens de Golfoorlog). Een term moest volgens het gebruikte selectiecriterium
meer dan één keer voorkomen in het geheel van door mij geëxcerpeerde teksten. Daarbij
moest het liefst gedurende meerdere jaren gangbaar zijn; als strikt minimum hanteerde ik
een periode van twee jaar.
Niettegenstaande het feit dat al te efemere woorden niet voor opname in aanmerking
kwamen, kon ik moeilijk voorbij gaan aan bepaalde rages die nieuwe woorden aanleveren: flippo, pins en meer recent de tamagotchi. Heel af en toe heb ik een woord of uitdrukking het voordeel van de twijfel gegund en gehonoreerd omdat ik ervan uitging dat
het hier om een blijvertje zou gaan, al blijft zoiets natuurlijk altijd nattevingerwerk. Een
uitzondering werd bijvoorbeeld gemaakt voor termen als Lubberiaans, onlosmakelijk
verbonden aan het Lubbers-tijdperk, maar desondanks nog met regelmaat in de pers aan
te treffen. Nog zo'n uitzondering is het eigenaardige letterwoord wibocri, door Van
Kooten en De Bie in de jaren tachtig geïntroduceerd, een paar maanden her en der opduikend in de pers, om dan snel het veld te ruimen en vervolgens midden jaren negentig weer
op te duiken in de media. Het feit dat Koot en Bie de bedenkers zijn heeft natuurlijk meegespeeld bij het handhaven van deze term. Zij hebben een niet te verwaarlozen invloed
uitgeoefend op ons taalgebruik. Een fiks aantal van hun creaties werden in dit boek opgenomen: doemdenken, Jacobse en Van Es, krasse knar, nieuw flinks, vrije jongens.
Al te technisch jargon heb ik in deze verzameling niet opgenomen. De woorden macro
en virus (twee computertermen) werden wel elk afzonderlijk vermeld, maar de term
macrovirus zult u bijvoorbeeld tevergeefs zoeken. Daarvoor moet u een vakwoordenboek raadplegen.
Een aanzienlijk aantal neologismen vindt u hier voor het eerst in een woordenboek opgetekend. Veel van de hier opgenomen woordenschat is echter ook al gehonoreerd door de
meeste standaardwoordenboeken. Dit is onvermijdelijk: absolute voorrang in dit boek
kregen immers die woorden en uitdrukkingen die in de voorbije jaren hun plaats in ons
taalgebruik ruimschoots bewezen hebben. Waarin ligt dan de meerwaarde van dit boek?
Vooral in de extra informatie die geboden wordt, én in het feit dat de meeste neologismen
geïllustreerd worden met hedendaagse vindplaatsen: citaten uit boeken, kranten en tijdschriften.
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Veel termen vindt u moeiteloos terug in Van Dale of een ander woordenboek. Toch zult
u nergens zoveel informatie over datzelfde woord aantreffen als hier. Naast duidelijke
omschrijvingen vindt u bij ieder woord etymologische en vaak ook encyclopedische
informatie, soms ook anekdotes (zie bijvoorbeeld bionaut, Chippendale, coffeeshop,
crack, dopplereffect, dotteren, El Nino, euro, fax, ik-tijdperk, klapschaats, lambada,
magnetron, muis, paintball, raï, sleutelgatchirurgie, snuffmovie, spionkop, spreadsheet,
Stockholmsyndroom, subsidiariteit, tamagotchi, teletekst, het Web, wonderbra en vele
andere).
De citaten dienen uiteraard als bronvermelding, maar zijn ook bedoeld om woorden en
uitdrukkingen in hun context te plaatsen. Bovendien verschaffen ze vaak grammaticale
en andere nuttige informatie. Verder geven ze de gebruikssfeer aan (jeugd, sporttaal, politiek taalgebruik enz.). Geenszins wordt hier de oudste vindplaats geclaimd. Ik houd mij
dus altijd aanbevolen voor oudere citaten. Het feit dat bepaalde woorden en uitdrukkingen minder rijkelijk bedeeld werden met vindplaatsen, betekent niet per se dat ik niet
over meer vindplaatsen beschikte. Heel vaak heb ik citaten geschrapt omdat ze voor verwarring konden zorgen, onduidelijk waren of ongedateerd. Bij een relatief klein aantal
lemma's werd zelfs geen vindplaats vermeld. Meestal gaat het dan om een term of uitdrukking die in de meeste woordenboeken is terug te vinden, en die dus zo ingeburgerd is
geraakt dat weglaten zonde zou zijn. Bepaalde begrippen heb ik ook meermaals opgevangen via de radio en de televisie, of van informanten gehoord. Vooral van jeugdtaal en
slang zijn geschreven bronnen dikwijls moeilijk te traceren.
In dit boek is de nieuwe spelling aangehouden. Vanwege de authenticiteit werd in de citaten echter de aldaar gehanteerde spelling gehandhaafd.
Ik heb geprobeerd bij de samenstelling van dit woordenboek een zo groot mogelijk gebied te bestrijken. Daarbij moest natuurlijk een bepaalde periode afgebakend worden. De
woorden en uitdrukkingen die hier behandeld worden, bestrijken grofweg de periode
1975-1997, ongeveer drie decennia. Het is vanzelfsprekend niet altijd makkelijk een
juiste geboortedatum te vinden. Een belangrijke leidraad en hulp bij de datering vormden de neologismenboeken van Riemer Reinsma, De Taal van het Journaal van Van Sterkenburg en het Leenwoordenboek van Nicoline van der Sijs. Daarnaast heb ik voor de
vele Engelse begrippen die opgenomen werden een grote hulp gehad aan de talrijke Engelse neologismenboeken (zie hiervoor de bibliografie). Veel zogenaamde 'neologismen'
zijn veel ouder dan we geneigd zijn te denken. Sommige woorden bleken al wortels te
hebben in de vroege jaren zeventig, andere leidden een verborgen bestaan in de jaren zestig of eerder. Het ging dan echter in hoofdzaak om Bargoense termen die al vele decennia
in gebruik zijn, maar die pas in de jaren tachtig en negentig doordrongen in het algemene
taalgebruik. Ook heb ik woorden en uitdrukkingen kunnen traceren die reeds lang in het
spraakgebruik lagen te sluimeren, maar die nooit of erg laat door de woordenboeken
werden opgenomen. De staatsruivenier bijvoorbeeld, dateert al van de jaren zestig. Het
woord genoot de laatste tijd een hernieuwde belangstelling, maar is niet terug te vinden
in de standaardnaslagwerken! De uitdrukking ergens geen chocola(de) van kunnen maken/bakken werd pas in de jaren tachtig door Van Dale gehonoreerd. Niettemin gebruikte Carmiggelt deze frase al in de jaren zestig. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden {gidsland, gouwe ouwe, grijze gehaktbal, kutzwager) waarvan ik vond dat ze in dit woordenboek niet mochten ontbreken. Met dit boek heb ik geprobeerd een momentopname te
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maken van woorden en uitdrukkingen die karakteristiek zijn voor de tweede helft van de
jaren zeventig en de jaren tachtig en negentig. Daardoor kon het materiaal een aanvulling
en vervolg vormen op de unieke neologismenboekjes van Reinsma.
Ik heb niet de pretentie gehad om volledigheid na te streven. Dat lijkt mij bij het samenstellen van een dergelijk werk haast onmogelijk. Ongetwijfeld zullen er lacunes zijn,
maar niettemin hoop ik een verantwoorde keuze te hebben gemaakt.
Rest mij nog een woord van dank uit te spreken aan de hierna volgende mensen, zonder
wier suggesties en adviezen dit boek wellicht niet tot stand was gekomen: in de eerste
plaats de heer Piet Waelput, die mij talrijke knipsels met neologismen bezorgde; verder
Sylvia Nijland en Theo Veenhof, die het hele manuscript met zeer veel geduld en zorg nakeken; Jaap Engelsman voor de knipsels en adviezen; Ewoud Sanders, Nicoline van der
Sijs, Riemer Reinsma, Chris Lochy; en de hele redactie van Nederlands van nu, het taaitijdschrift waarin een aantal lemma's uit dit boek al eerder in compacte vorm werd gepubliceerd.
Mare De Coster
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Woordenboek der
Nederlandsche Taal

a
aaibaarheidsfactor, schertsende benaming voor
de mate van genoegen ondervonden d o o r het
aaien, knuffelen of vleien van bepaalde huisdieren (vooral katten), en bij uitbreiding ook mensen en dingen. Een alligator heeft een erg lage
aaibaarheidsfactor. D e t e r m werd ca. 1969 gelanceerd door R u d y Kousbroek (alhoewel het
tijdschrift Gezin en Samenleving er volgens een
briefschrijver al een jaar eerder gewag van
m a a k t e ! ) , m a a r sloeg pas echt a a n in de jaren
tachtig. Hij werd o.a. gebruikt bij de introductie van de Renault Twingo. H i e r n a werden o o k
samenstellingen met -factor als tweede lid erg
populair. Z o w e r d in Cosmopolitan
(maart
1993) een nieuwe a u t o aangeprezen met de slogan 'Kies voor de hoogste flirtfactor'. Elders
werden samenstellingen aangetroffen als bespreekbaarheidsfactor,
lulligheidsfactor,
troetelfactor.
Zijn tweede vrouw had een lagere aaibaarheidsfactor maar een veel grotere versmeltingsdrang.
Kees van Kooten en Wim de Bie: Bescheurkalender, 1979
Aaibaarheidsfactor: bekend verschijnsel bij natuurbeschermingsacties met het doel een in de
ogen van het grote publiek aardig lijkende diersoort of een type natuur beschermd of geherintroduceerd te krijgen.
Pierre Marechal: Woordenwijzer ecologie, 1991
Slechts af en toe benadrukt Spielberg de aaibaarheidsfactor van de prehistorische dieren, door hen
bijvoorbeeld een keer te laten zingen en door de
kinderen hen te laten voederen.
Algemeen Dagblad, 30-09-93
Nu beschikken niet veel Duitse elftallen over een
hoge aaibaarheidsfactor. Werder Bremen is een
topclub zonder kleur.
NRCHandelsblad,
zi-10-94
Bijna een miljoen kijkers op een zondagnamiddag! Daar ben ik zeer mee ingenomen. Weet je
waarom? Omdat ik trots ben dat juist ik zo'n hoge
aaibaarheidsfactor blijk te hebben.
Nieuwe Revu, 03-05-95
De middeleeuwse rechtsgeleerden lieten merkwaardig genoeg de nuts- en aaibaarheidsfactoren
onbesproken.
HP/De Tijd, 12-05-95

Vermoedelijk deden vooral het handige formaat
en de hoge aaibaarheidsfaktor van het boekje mij
besluiten het mee te nemen.
De Morgen, 04-11-95
Directeur Coyajee van de Dierenbescherming
heeft een geringe aaibaarheidsfactor.
Nieuwe Revu, 09-10-96
aandachtsgebied,-veld, z a a k , o n d e r w e r p , plan
w a a r a a n veel a a n d a c h t w o r d t geschonken of
moet w o r d e n geschonken. Deze modieuze t e r m
w o r d t sinds begin jaren tachtig gebruikt, voornamelijk d o o r bestuurders. H i e r v a n afgeleid
(maar minder frequent) is
aandacbtsvelder
'persoon die een bepaald aandachtsveld behartigt'.
Aandachtsveld. Een onderwerp waarmee de
overheid zich bezighoudt. Onderwijs aan kinderen
uit culturele minderheden is bij voorbeeld een aandachtsveld van ambtenaren en politici. Veel ambtenaren houden de illusie in stand dat een probleem al is opgelost als het eenmaal tot 'aandachtsveld' is bestempeld.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Dit zijn jonge, afgestudeerde specialisten, meestal internisten of anesthesiologen, die afhankelijk
van hun vooropleiding een 'postgraduate' opleiding van één tot twee jaar volgen in het aandachtsgebied intensive care-geneeskunde.
NRC Handelsblad, 14-06-97
Iedere zoveel jaar, vaak samenvallend met een
wisseling van de minister, wordt op het departement aan de Bezuidenhoutseweg een nieuwe modekreet bedacht. Deze grillen sijpelen als 'nieuwe
aandachtsvelden' het hele programma door.
Elsevier, 26-07-97
aangeschoten wild, voornamelijk in de politiek
gebruikte figuurlijke aanduiding voor personen
die wegens een beschadigde reputatie niet meer
naar behoren k u n n e n functioneren o m d a t ze
zwak en k w e t s b a a r zijn. De u i t d r u k k i n g werd
wellicht gelanceerd d o o r Gijs van Aardenne
( 1 9 3 0 - 1 9 9 5 ) , minister van Economische Z a ken in het eerste kabinet-Van Agt ( 1 9 7 7 - 1 9 8 1 )
en vice-premier in het eerste kabinet-Lubbers
(198Z-1986).
In het dualisme stelt de volksvertegenwoordiging
zich zelfstandig op tegen het kabinet, het schouwspel dat we meemaakten was een triomf van de
heerschappij der partijen die op eigen houtje, zon-
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der parlementaire inmenging, uitmaken or exemplaren van het 'aangeschoten wild" als Van Aardenne en Brokx al dan niet hun zetels kunnen blijven innemen.
Haagse Post,
or-n-86
De partijvoorzitter mocht uiteindelijk als 'aangeschoten wild' blijven zitten, maar hij vertrekt nu
toch, een half jaar eerder dan gepland.
de Volkskrant, 06-04-91
Maar De Jonge vindt nu, meldde hij onlangs bij
Karel van de Graaf, dat het genoeg is geweest en
dat cabaretiers 'het aangeschoten wild' met rust
moeten laten.
de Volkskrant, 25-04-92
Het CDA wilde, ondanks kritiek, van de bewindsman geen 'aangeschoten wild' maken.
de Volkskrant, 26-06-92
In de categorie aangeschoten wild belandden de
ministers Van Aardenne, Van den Broek, De Korte
enDeetman.
Elsevier, 09-04-94
In de Nederlandse bedrijfscultuur geldt bovendien dat wie voor het pensioen opstapt doorgaans
als 'aangeschoten wild' wordt aangemerkt.
Elsevier, 05-04-97
a(a)nkeiler (<— D u i . ankeilen ' a a n k o n d i g e n of
inleiden van iets', verwant met ons w e r k w o o r d
keilen 'gooien, smijten'; Ankeilen betekent ook
' a a n k l a m p e n , aanspreken'; het is van oorsprong een Bargoens w o o r d ) , slang voor 'begin; aanzet tot iets; w a t voorafgaat; inleiding'.
Alhoewel dit w o o r d al langer gebruikelijk is in
het Bargoens, d u i k t het pas sinds het begin van
de jaren tachtig op in het algemeen taalgebruik. Het w o r d t tegenwoordig v a a k gebruikt
m.b.t. een krantenartikel of een televisieprogramma.
Veel aankeilers van programma's als Veronica's
Nieuwslijn en NCRV'S Hier en N u worden bij de
VPC gemaakt.
de Volkskrant, 03-05-86
... zijn uitvoering van Bob Dylan's 'Chimes of
Freedom' als aankeiler voor de Amnesty International-tour.
Oor, 22-10-88
Met een vette 'Ankeiler' op de voorpagina: FATALE ONTSNAPPING NAAR DE DOOD.
Jac. Toes: De afrekening, 7994

keiler /.egt het al: de uos-prompt is nog lang niet
dood.
('omputerlTotaal. februari 199?
aankijken: iemand op iets-, iemand smalend om
iets bekijken; neerkijken o p iemand. Eind jaren
tachtig gehoord o p de radio.
aanleunwoning, bejaardenflat of woning, vlak
naast een groter g e b o u w (meestal een verzorgingstehuis), waarbij voorzieningen zoals warme maaltijden e.d. tegen betaling v o o r h a n d e n
zijn. De term w o r d t ook gebruikt voor een w o ning w a a r i n de bejaarde bewoners zelfstandig
naast hun kinderen w o n e n .
Het zijn met name de ouderen in serviceflats en
zgn. aanleunwoningen, die in de problemen komen
(door vermindering van huursubsidie).
Nieuwsblad van het Noorden, 06-0^-8^
Aanleunwoning. Voor bejaarden die het kunnen
betalen ideale vorm van wonen. Eigen flat, aanleunend tegen, eigenlijk onderdeel van een bejaardenhuis, waarvan de voorzieningen tegen betaling beschikbaar zijn: koffiekamer, recreatiefaciliteiten,
warme maaltijden, beperkte medische opvang.
Voorwaarde is wel dat de bewoner zichzelf nog fysiek kan redden.
Vrij Nederland, 06-05-95
Nu is hij met pensioen en woont met zijn echtgenote Anne in een aanleunwoning van bejaardentehuis Scherpenzeel.
Nieuwe Revu, 09-04-97
Vroeger namen kinderen hun ouders nog wel
eens in huis als die niet meer voor zichzelf konden
zorgen. In dorpen zag je ook wel aanleunwoningen
avant la lettre: naast de woning van (meestal) een
dochter werd een klein, praktisch huis gebouwd
waarin de bejaarde ouders hun laatste dagen konden slijten.
HP/DeTijd,
01-08-97
aanloggen, een verbinding m a k e n met het Internet'. —» afloggen*,
inloggen'.
Gebruiker Thijs logt aan op het Domain ABC. In
de Domain User Account database is gedefinieerd
dat gebruiker Thijs het recht heeft om aan te loggen en het recht om de tijdsinstelling op een server
te wijzigen.
Computer thuis in bedrijf, april 1997

Nee, multimedia! D R - D O S 6.0, M S - D O S 5.0 en

4 D o s 4. o worden met elkaar vergeleken en de aan-
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aanloopcentrum,-punt, c e n t r u m , plaats w a a r

men terecht k a n voor allerhande informatie en
bijstand; een o p v a n g c e n t r u m voor jongeren.
Ook
inloophuis.
De 'Achterdam' is een aanloopcentrum voor jongeren te Alkmaar. Wij geven info en advies en bemiddelen kamers.
Advertentie in de Volkskrant,
iyn-86
'Mensen kunnen hier even tot rust komen, krijgen een kopje koffie en kunnen douchen,' zegt
John Williams, toezichthouder van een van de
twee Regenboog-aanlooppunten.
HP/DeTijd,
21-11-97
aanpassingsklas, in Vlaanderen: klas voor leerlingen van het basisonderwijs die een achterstand hebben opgelopen. Sinds eind jaren zeventig. O.a. vermeld in Nijhoffs
Zuidnederlands Woordenboek
(1981), met een vindplaats
uit 1977.
aanrijding met;-zonder, bij de politie de radiocode voor 'aanrijding met, resp. zonder gewonden'.
'Hoek Overtoom-Stadhouderskade, aanrijding
mét!' luidde de koele mededeling van het H B .
Frans Kwantes en FredHollinga: 3.0.3. is ter
plaatse, 1986
Zou je dan even willen rijden naar de Wagenweg/Iordenstraat, daar schijnt een aanrijdinkje
zonder te zijn...
Ina van Faassen: En op je kop een eierdop. Gesprekken met vrouwen in uniform, 1986
Minister Dijkstal van ongelukken zit in zijn
maag met al die schuimbekkende cameramensen
die de nachten in snelle wagens tegenover de patattent doorbrengen in de hoop dat hun scanner een
aanrijdinkje-met zal melden.
Trouw, 25-10-96
aanrijtijd, de tijd die politie en hulpdiensten n o dig hebben om een bepaalde plaats te bereiken.
Vooral de geweldscriminaliteit neemt toe. Oplossingspercentages dalen en de dienstverlening van
de politie neemt af, vooral in de provincie, waar de
'aanrijtijden' van te hulp geroepen agenten onaanvaardbaar lang zijn geworden. Het verkooppraatje
van 'meer blauw op straat' is niet waargemaakt.
Elsevier, 28-09-96
Resteren de 'middenmoters' (wél in de eigen regio gehuisvest maar een stief kwartiertje 'aanrijtijd' naar het bureau in de stad...).
Elsevier, 20-09-9-/

aanschuifonderwijs, in Vlaanderen: de mogelijkheid om een of meer cursussen van zijn prog r a m m a aan andere universitaire instellingen te
volgen. Bron: Gazet van Antwerpen
(zonder
datering).
aansluitingstreffer (<- D u i . AnschlufStor,
Anscblufitreffer), treffer die de achterstand van
een voetbalploeg terugbrengt tot één doelpunt.
In de slotfase zorgde Brylle echter voor een onverhoopte aansluitingstreffer. Daarmee was Klub
Brugge gekwalificeerd voor de tweede ronde van
Europacup 1.
De Morgen, 06-10-88
Welbeschouwd was Roda in de tweede helft
steeds veel dichter bij een ruimere voorsprong dan
PSV bij de aansluitingstreffer.
Trouw, 03-02-90
De uit Duitsland gehaalde term 'Anschlusstor'
wordt klakkeloos vertaald met 'aansluitingstreffer' en men gaat er voor het gemak van uit dat
een aansluitingstreffer bijvoorbeeld wordt gemaakt bij de stand 4 - z (het wordt 4-3). Fout. Een
Anschlusstor is al de tegentreffer bij 4 - 0 , wanneer
het 4 - 1 wordt.
Elsevier, 11-05-96
aanstaan: ga d'r maar-, probeer dat m a a r eens
klaar te spelen. Deze informele u i t d r u k k i n g is
sinds eind jaren zeventig populair.
Naast mij zit een man die Pim &c Co met stuurse
blik gadeslaat. 'En dan moet je je voorstellen,' zegt
hij, 'dat we vanaf 1 augustus in Amsterdam een
week lang een paar honderdduizend van dit soort
aanstellerige nichten over de vloer krijgen. Ga d'r
maar aanstaan.'
NRC Handelsblad, 3 i-oj-98
aantikken: aardig (lekker)-, behoorlijk oplopen
(van een bedrag).
Voor advertentie- en catalogus-werk bedraagt de
dagprijs tussen de duizend tot vierduizend gulden
met uitschieters tot achtduizend gulden voor een
topmodel uit New York, dat ook bij De Boeckers
besteld kan worden. Dat tikt lekker aan.
HP/DeTijd,
21-12-90
aanvliegroute, metafoor, vooral in de politiek,
voor ' b e n a d e r i n g ' . In deze betekenis al bij Kuit e n b r o u w e r (1987). O o k v o o r ' a a n z e t , begin'.
Maar deze 537 raspolitici op Capitol Hill zullen
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de aanvliegroute naar 'impeachment" niet gauw
kiezen, zolang de meerderheid in het land hen
daarin niet overtuigd steunt.
Elsevier, i 9-09-9X
aapjes kijken, schertsende aanduiding voor het
nauwgezet bestuderen van iemands doen en laten, zoals men het gedrag van apen achter tralies kan volgen in de dierentuin.
Het ministerie van binnenlandse zaken hield
scherp toezicht op de kwaliteit van de opleiding,
herinneren beiden zich 'Het was in die tijd "apies
kijken" op de politieschool...'
Het Parool, 21-09-91
In het Center for Southern Folklore staan blanke
hippies te klappen voor Big Lucky Carter, die in
1969 de hit 'Goofer Dust' had, en de manke, tachtigjarige boogie-woogiepianist Mose Vinson. Aapjes kijken? Het schijnt de muzikanten niets te kunnen schelen.
Elsevier, 16-1 1-96
Als je naar de travestietenshow op Veronica
kijkt, gaat 't echt puur om de transformatie, om
het verkleden. Travestie is daar het doel en niet het
middel. Het wordt zo een beetje aapjes kijken.
Nieuwe Revu, 26-03-97
Toen ik de titel in de lijst zag staan, dacht ik even
dat het om 'Paradijsvogels' van de AVRO ging. Dat
mag ik ook graag zien, omdat het een mooier soort
aapjeskijken is dan al die dradentrekkende praatprogramma's of café-programma's waarin altijd
maar weer Bekende Nederlanders naar bekende
wegen gevraagd wordt.
HP/DeTijd,
16-01-98
abc'tje, gemakkelijk karweitje; m a k k i e . Aanvankelijk politie- en onderwereldtaal. Informeel.
Bij God, ik geloof dat ze écht geil werd. Dat
kreng. De rest was een aabeeceetje uiteraard.
Bert Hiddema: Twee vliegen in één klap, r 97 f
Jos Elen staat tijdens het gesprek regelmatig even
op, om de verrichtingen van zijn renners op straat
te volgen. De uitslag is een abc-tje. Maassen wint,
Cordes (komt uit de buurt) wordt tweede en Van
Poppel sprint naar de derde stek.
de Volkskrant, 15-0$-91
Afgelopen juni heeft de door staatssecretaris
Nuis benoemde commissie-Ververs een ingrijpende revisie van het publieke bestel voorgesteld,
waarop in september een gezamenlijke reactie is

M

gekomen van alle omroepen. Dat lijkt een ABC 't|e,
maar is het met.
UÏ'/DeJïjd. 2 w 0-96
Minimaal een kwart van het aantal verkeersongevallen heeft met alcohol te maken, en dan spreken we over enkele honderden doden en gewonden
per jaar. Niet gek dat wij daar als politie extra aandacht aan schenken, dat is een abc'tje.
HP/De Tijd, 09-0 f-97
abo, informele afkorting van ' a b o n n e m e n t ' .
R ( L-4-musjes van T6, maar ook yuppies meteen
abo op Elsevier.
Webber, januari 1998
abonneetaxi, in D e n H a a g , R o t t e r d a m en andere grote regio's: taxi w a a r m e e men voor 50 gulden per jaar recht krijgt o p een tiental ritten
binnen de gemeentegrenzen. Ingevoerd in
1992.
Wie een jaar lang voor een tientje per rit met de
taxi wil rijden, moet bij de Abonneetaxi zijn. Een
abonnement voor een jaar kost vijftig gulden, 60plussers betalen de helft.
de Volkskrant, 04-04-92
De abonneetaxi doet met ingang van eind maart
zijn intrede in Rotterdam.
Trouw, 03-03-95
Veel taxibedrijven hebben dat door. Ze variëren
hun tarieven. Enkele grotere steden hebben de
abonneetaxi. De klant betaalt vijftig gulden per
jaar en neemt binnen de stad onbeperkt de taxi
voor een tientje per keer.
Trouw, 22-1 1-96
Ondanks zijn felle kritiek is Van Tongeren met de
man die zijn hakken in het zand zet. Een paar jaar
geleden was hij de geestelijk vader van AbonneeTaxi, waar de passagier altijd alleen in zit. Inwoners van Den Haag kunnen voor 5 5 gulden een
jaarabonnement kopen. Voor elk ritje betaalt de
abonnementhouder vervolgens een vast bedrag per
zone, met een minimumbedrag van een tientje.
Elsevier, 3 o-i 1-96
abortuspil, pil die de werking van het zwangerschapsbevorderend h o r m o o n progesteron in de
b a a r m o e d e r afbreekt en de menstruatie alsnog
kan opwekken. De pil, uitgevonden door de
Franse arts E. Baulieu, w o r d t in de vorm van tabletten gedurende een aantal dagen thuis ingenomen. In 1997 stond het Duitse chemische be-

drijf H o e c h s t AG zijn exclusieve rechten o p de
controversiële abortuspil RU-486 af aan een
voormalige m a n a g e r van het bedrijf die aan de
wieg had gestaan van de ontwikkeling van de
pil.
Sinds een paar jaar worden er klinische onderzoeken gedaan met de nieuw ontwikkelde abortuspillen.
Opzij, maart 1987
Tot nu toe had een vrouw maar één mogelijkheid.
Met de abortuspil kan zij kiezen wat voor haar de
meest acceptabele methode is. Crooij deed zelf onderzoek naar een abortuspil van Engels fabrikaat
en noemt zijn bevindingen zeer positief. Hij vindt
het argument dat er grote risico's aan de pil zouden
zitten ongefundeerd, omdat het middel zeer goed
wordt uitgetest.
NRCHandelsblad,
28-10-88
Ook de abortuspil wordt aangeprezen als een
'vrouwvriendelijk' middel. Vrouwen zouden liever
een paar pillen slikken dan een medische ingreep
ondergaan, zoals de zuigcurettage.
Opzij, april 1989
Frankrijk is momenteel het enige land dat, na
heel wat kontroverse, de abortuspil op de markt
zag verschijnen.
De Morgen, 14-10-89
In Europa is de abortuspil momenteel alleen verkrijgbaar in Frankrijk, Groot-Brittannië en Zweden.
De Morgen, 09-04-97
abortustoerisme, pejoratieve aanduiding voor
de trek n a a r landen w a a r a b o r t u s d o o r de wetgever is toegestaan. Samenstellingen met -toerisme werden vooral in de jaren tachtig erg
populair. —> afvaltoerisme',
drugstoerisme'
enz.
De helft van alle in Nederland uitgevoerde abortussen in 1986 werd verricht voor buitenlandse
vrouwen, de meesten afkomstig uit Duitsland.
'Abortustoerisme' zal dus alleen maar toenemen in
de toekomst.
Opzij, september 1989
In de tweede plaats bevestigt het onderzoek dat er
zoiets bestaat als abortustoerisme naar Nederland.
Elsevier, 10-05-97
abrifoon (van Fr. abri + telefoon), combinatie
van bushalte en telefooncel. Eind jaren tachtig
gehoord o p de radio.

Absurdistan (naar anal, van Afghanistan; mog.
ontleend aan het Dui.), informele en schertsende aanduiding voor een land, plaats w a a r zich
rare of onbegrijpelijke toestanden v o o r d o e n ,
w a a r men het niet zo n a u w neemt met de regels.
O o k gebruikt om een absurde toestand mee aan
te duiden.
Een mens op de maan, het Oostblok ineengestort
- geen Noordkoreaan die het weet. Nog altijd leeft
het land in een volstrekt isolement, onder het alziend oog van Grote Leider Kim 11 Sung. Reportage uit Absurdistan.
Intermagazine, juni 1992
Een Hollandse zakenman in Absurdistan.
Vrij Nederland, 12-03-94
Elke hoofdafdeling van elk departement heeft in
iedere provincie ten minste één inspecteur. Dat is
Absurdistan.
Elsevier, 28-05-94
Het 'blommenkind' uit Eindhoven dat zich in
1967 de onsterfelijkheid inzong met 'Ben ik te
min', start in Turnhout een Belgische minitournee.
Welkom in Absurdistan? Of toch niet?
De Morgen, 19-02-98
Oud-premier Mark Eyskens sprak in die paniekuren na Dutroux' vlucht over België als 'Absurdistan'.
Elsevier, 09-05-98
access provider (<— Eng.), aanbieder van een Internet'-aansluiting.
—> provider'.
De Internet-aanbieder vormt een cruciale schakel
tussen de gebruiker en I n t e r n e t - het wereldwijde
netwerk van computernetwerken. De aanbieder in jargon 'access provider' of 'Internet provider' is de toegangspoort tot Internet.
Elsevier, 29-06-96
accordeonactie, manier van fietsen waarbij wielrenners veel rukbewegingen m a k e n in het peloton. Z e verplaatsen zich in kleine groepjes o p
de wijze van een accordeon die open en dicht
gaat. Voor een o p deze wijze gereden wedstrijd
gebruikt men de t e r m accordeonkoers
(<— Fr.
course a l'accordeon).
Hinault Fransman of niet, het rumoer rond de accordeonaktie van de gele trui met Herrera, viel bij
Tourbaas Godet toch niet in goede aarde.
Het Nieuwsblad,
18-07-85
account (<— Eng.), rekening, factuur.
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Met de account kreeg mijn stoere Internetter van
zijn provider enkele megabyte opslagruimte toegewezen om een eigen huisje in de Global Village te
bouwen.
NetWerk, januari 1998
Wie al over een account beschikt, heeft nog maar
twee dingen nodig: een microfoon van een paar
honderd frank en een gespecialiseerd programma.
NetWerk, mei 1998
Accuwacht, vereniging van garagehouders die
hulp biedt aan automobilisten met startproblemen.
Een rode gebutste bestelwagen met een lichtbak
op de cabine waarop stond ACCUWACHT, stopte
voor zijn auto.
jan Wolkers: De doodshoofdvlinder,
1979
achterbanker (<— Eng. backbencher),
politicus
(in Nederland) die lid is van de Eerste of Tweede
K a m e r en die a c h t e r a a n moet plaatsnemen.
O o k wel 'minder belangrijk politicus'.
Jurgens, die in de PvdA-fractie justitie en Europese zaken voor zijn rekening neemt, vat het allemaal niet zo zwaar op. 'Dit hoort bij het politieke
baltsgedrag. Uitspraken worden nieuws en lokken
weer uitspraken uit. Met mijn werk als "achterbanker" heeft het allemaal weinig te maken.'
de Volkskrant, 15-02-92
achterbankgeneratie,-kinderen, kinderen die in
het autotijdperk zijn opgegroeid, die van baby
af aan gewend zijn o m op de a c h t e r b a n k vastgegordeld te zitten en die met de w a g e n naar
school, sportclubs, feestjes e.d. gebracht worden. Meer algemeen en in pejoratieve zin voor
overbeschermde kinderen. De Nederlandse
Spoorwegen zien in deze achterbankgeneratie
een nieuwe groep k l a n t e n . Deze nieuwe passagiers m o e t e n d a n ook overgehaald w o r d e n o m
wat meer te sporen. De term werd bedacht door
sociaal-geografe Lien Karsten (zie citaat
HP/DeTijd,
19-7-96).
En uit een, overigens nogal vluchtige, steekproef
bleek dat de achterbankkinderen veel meer zouden
sporen en bussen dan aanvankelijk was voorspeld.
Elsevier, 08-12-90
Het wordt de 'achterbank-generatie' genoemd,
want het zijn moderne jongeren. ('De kinderen van
de achterbank' zou mooier zijn, maar dat doet te
veel denken aan zo'n zwart-witte, fel-realistische
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franse ot Italiaanse tilm meteen brok 111 de keel.i
Ze doen aan sport, ze krijgen muziekles, doen aan
cultuur, bezoeken nette feestjes - en daar worden
/e, zolang ze kind zijn, heen gesleept. 'Achterbankgeneratie kent straat niet' zette de Volkskrant dan
ook als kop boven het verslag van een congres over
'kinderen in de ruimtelijke ordening'.
Vrij Nederland, 22-04-9 s
Wat verminderd lijkt, is dat kinderen minder bestand of gehard zijn tegen het fenomeen. Misschien hangt dat wel samen met de opkomst van
wat Nederlandse sociologen de 'achterbankgeneratie' hebben genoemd: kinderen die uit goedbedoelde ouderlijke beschermingsdrift volledig afgesneden worden van de straat, en steeds veilig per
auto van school naar verjaardagspartijtje, van
zwembad naar de ballerles worden gebracht.
De Morgen, 28-02-96
Naast het toenemende gevaar op de stadse straten is er bovendien een gebrek aan verkeersveilige
speelruimte. In plaats van buiten te kunnen spelen,
zoeken kinderen noodgedwongen hun plezier op
allerlei prijzige clubs, of gaan thuis televisie kijken.
Het is daarom nauwelijks verwonderlijk dat er een
'achterbankgeneratie' is ontstaan, zoals sociaalgeografe Lien Karsten de 'overbeschermde' kinderen aanduidde die door hun ouders van de ene activiteit naar de andere worden gereden.
HP/DeTijd,
19-07-96
In de voorbije jaren werd al hier en daar gesuggereerd dat een 'achterbankgeneratie' van overbeschermde kinderen opgroeit.
De Morgen, 06-09-96
De 'achterbankgeneratie' wordt met de auto
door ouder, stiefouder of co-ouder van vioolles
naar het pretpark gereden, want ook als de huiselijke omstandigheden niet optimaal zijn, zal het
kind niets te kort komen.
Vrij Nederland, 07-03-98
achterkamertjespolitiek, wijze van politiek voeren waarbij in besloten vergadering (doorgaans
in oude kastelen, afgelegen hotels e.d.) en zonder enig k a m e r d e b a t belangrijke beslissingen
genomen w o r d e n . Pejoratief. De openbaarheid
w o r d t hierbij geschuwd; men wil in alle rust,
ver van de pers, belangrijke politieke onderwerpen bepraten. Soms gebeurt dit met vertegenwoordigers van de v a k b o n d e n of andere belangengroepen. —>
binnenkamertjespolitiek',
Voorlopig heb ik het hier in Amsterdam, als wet-

houder en loco-burgemeester, buitengewoon naar
mijn zin. Na zeven jaar Tweede Kamer is Amsterdam een verademing. Het gaat er in deze stad open
aan toe. De achterkamertjes-politiek, zoals die in
Den Haag bestaat, ontbreekt nagenoeg.
HP/De Tijd, 24-05-91
Hoe zit het met de democratische controle in het
Europa van morgen, vragen de Europarlementariërs zich bezorgd af. Gaan we in de EG achterkamertjespolitiek krijgen, terwijl we onze Oosterburen beoordelen op hun democratisch gehalte?
de Volkskrant,
23-11-91
Het handelen van Groen Links wordt gekenmerkt door achterkamertjespolitiek met een aantal
leden van de oppositie, aldus een verklaring.
Het Parool, 28-03-92
Een andere reden voor de verhoogde interesse is
de ontzuiling, waardoor er vragen worden gesteld
bij achterkamertjespolitiek.
Elsevier, 19-04-97
achterkant van het gelijk,de, de keerzijde van iets
d a t o p zichzelf respectabel of v e r a n t w o o r d is.
Oorspronkelijk de n a a m van een d o o r Marcel
van D a m in het seizoen ' 8 o - ' 8 i gepresenteerd
televisieprogramma. De e x - o m b u d s m a n speelde hierin advocaat van de duivel d o o r allerlei
ethische vragen voor te leggen aan gezaghebbende figuren als juristen, politici en medici.
Deze uitdrukking werd in de jaren tachtig ongemeen populair en kende talrijke varianten.
De achterkant van het gelijk. Bèta's en gamma's
ruziën of er een objectieve waarheid bestaat.
Elsevier, 08-07-95
Ik keek goed en zag de achterkant van het gelijk.
Niet zoals Marcel van Dam dat ooit dacht te zien,
maar de harde werkelijkheid.
Nieuwe Revu, 25-06-97
achteroverleunen (<— Eng. to lean back), figuurlijk voor 'rustig afwachten; erg tevreden zijn
over iets'.
De begrotingsbesprekingen voor 1995 zijn soepel verlopen. In het kabinet is daardoor de ruimte
voor inhoudelijke discussie groter dan voorheen.
Zalm kan achterover leunen.
Elsevier, 05-08-95
De partijtop kon uiteindelijk tevreden achteroverleunen, want de volgorde van de geheime lijst
was volledig intact gebleven.
HP/De Tijd, 06-02-98

achterstand:op-zetten, achter zich laten, overw i n n e n . Sporttaal
In het stadion waar hij twee jaar furore maakte
(veel Friezen zijn van mening dat Korneev de beste
Heerenveen-speler was na Abe Lenstra) had hij de
eerste kans zijn oude ploeg op achterstand te zetten.
Trouw, 12-09-9-/
achterstandsbuurt, -wijk, buurt of wijk met veel
verkrotting en een hoge werkloosheid o n d e r de
bewoners.
Broere is een van de zeventien huisartsen in deze
oude volkswijk, met een bevolking van 3 5000. Hij
heeft een 'normpraktijk' met rond de 2Z00 patiënten, een hoog aantal, landelijk gezien. Het is een
'achterstandsbuurt', een oude wijk met een hoge
werkloosheid, hoge criminaliteitscijfers, veel allochtonen (ongeveer de helft) en veel woningen die
in aanmerking komen voor de sloop. Volgens een
twee weken geleden gepubliceerd onderzoek van
de Stichting Ziekenfonds Rotterdam en de Regionale Huisartsenvereniging Rotterdam wordt het
steeds moeilijker om vacatures in de achterstandsbuurten van de stad te vervullen.
HP/De Tijd, 02-10-93
Dit verschijnsel doet zich voor in de criminele
achterstandsbuurten van grote (vooral Amerikaanse) steden.
HP/De Tijd, 18-07-97
Inspecteurs kijken ook naar omstandigheden, er
kunnen allerlei redenen zijn waarom een school
weinig geslaagden heeft. Zoals een zieke directeur,
een fusie of een leerlingenpopulatie die grotendeels
afkomstig is uit achterstandswijken.
Trouw, 05-09-97
Nieuwe noodkreten klinken thans uit Den
Helder, waar 15 00 Antillianen wonen, veelal
geconcentreerd in en rond de achterstandswijk
Falga.
Elsevier, 04-10-97
achtertuin, figuurlijke en vaak pejoratieve aanduiding voor een achtergebleven, oninteressant
gebied; niet-gebonden land behorende tot de invloedssfeer van een grote mogendheid.
Niet alleen vinden de meeste Amerikanen hun
land het mooiste en het belangrijkste, ze vinden het
ook vanzelfsprekend dat de vs andere, kleinere en
zwakkere landen voorschrijft hoe ze moeten leven.
Vooral als zo'n klein en zwak land een Derde We-
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rcldland is, dat ligt in wat de vs als haar 'achtertuin' beschouwt.
Opzij, oktober 1987
En uit de 'achtertuin' Afghanistan willen de Russen wel weg, maar dat zal alleen ten koste kunnen
gaan van een bloedbad onder hun vrienden, de huidige heersers in Kaboel, en een burgeroorlog.
Haagse Post, 26-0 3-88
Amerika en de permanente guerrilla in zijn achtertuin.
Elsevier, 26-03-88
Zover was het communistische onkruid nooit
eerder opgerukt in de achtertuin van de Verenigde
Staten van Amerika.
Vrij Nederland, 07-03-98
achteruitkachelen, (langzaam) achteruitgaan; in
een ongunstiger t o e s t a n d t e r e c h t k o m e n . Informeel.
Waarom kachelt het voormalige prachtprogramma N O S Laat toch zo pijlsnel achteruit?
Nieuwe Revu, 28-03-91
achteruitvoetballen, figuurlijk voor 'al te voorzichtig optreden, zonder durf en visie'.
En Melkert blijft tegen ons roepen dat er alleen
iets met sociale politiek te bereiken valt als je als
grote partij aan de onderhandelingstafel zit. Dat
vind ik zo'n defensief verhaal. Melkert is alleen
maar aan het achteruit voetballen.
Trouw, 06-03-98
achternacht (oorspronkelijk militaire taal voor
'achterste deel van de achterhoede'), iemand
die buiten de k a n t o o r u r e n allerlei t a k e n opknapt bij een huisarts: het a a n n e m e n van telefoons, het verrichten van b o o d s c h a p p e n , het
opvangen van noodgevallen enz. Vaak, m a a r
niet altijd, is het de echtgenote van de huisarts
die deze functie vervult.
Achterwachten hebben vaak geen enkele relevante opleiding, hooguit een cursus ehbo. Toch moeten ze kunnen beoordelen of iets ernstig is of niet:
het pluis-niet-pluisgevoel noem ik dat.
Trouw, 18-12-92
De achterwacht - zo heet de vrouw van de huisarts - is de schimmigste functie in de medische wereld.
Opzij, december 1992
Als achterwacht van haar man, tot voor kort
huisarts, ervoer ze de verschuiving aan den lijve.
Elsevier, 31-01-98
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acid-house (<— Eng.), experimentele dansmuziek, populair in de avant-gardediscotheken
van de R a n d s t a d , en dit vooral sinds de zomer
van 1988. Acid-house is in feite een minder melodieuze vorm v a n h o u s e ( m u z i e k ) ' en wordt
gekenmerkt door een eindeloos herhaalde reeks
synthesizerriedels. H e t is een terugkeer naar de
psychedelische jaren zestig, toen acid (een
slangwoord voor I.SD) het genotmiddel bij uitstek w a s . Tegenwoordig heeft de drug ecstasy
of XTC' de plaats ingenomen van dit geestverruimend middel. Deze muziekvorm o n t s t o n d in
Londense clubs. H e t is dan ook typische deejay-muziek.
'Acid House' is een nieuw muziekgenre, waarover popjournalist Fons Dellen schrijft: 'Publiek
geheim is dat Acid House het vooral goed doet onder het genot van een geestverruimend tabletje van
de drug Ecstasy.'
Haagse Post. 06-08-88
De woensdagavond staat in het teken van '70's,
kitsch, camp & acid house'.
Oor, 13-08-88
In de eerste uitzending op 2 oktober zitten de
Pixies en is er veel aandacht voor acid house-muziek.
Nieuwe Revu, 18-08-88
In acid house, gemaakt met goedkope synthesizers en drumcomputers, was muziek teruggebracht tot zijn meest elementaire vorm: drumritme
en baslijn.
de Volkskrant, 22-12-90
Ik luister naar de monotone acid-muziek.
Ronald Giphart: Ik ook van jou, 1992
acid-jazz (<— Eng.), uiterst d a n s b a r e vorm van
jazzmuziek. De platen w o r d e n sneller gedraaid
en gemixt met house (muziek)* (monotone,
elektronische dansmuziek). Populair geworden
i n d e jaren tachtig.
Wat Incognito voor heeft op de concurrentie is de
gevarieerdheid van het materiaal, waardoor ze positief afsteken bij de pseudo jazz-acts die compilaties als Acid-Jazz en 'Totally wired' zo saai maken.
Oor, 03-10-92
De Wizards willen naar eigen zeggen weg uit het
acid jazz-straatje waarin ze gesukkeld zijn...
Humo, 12-11-96
acteren, in de sport: presteren; spelen; o p de
voorgrond treden.

Vier jaar acterend in Italië won hij al twee keer
eerder het puntenklassement van de Giro: in '8 5 en
'87.
Trouw, 09-06-88
Hampsten is na zijn explosie in de Giro, waar hij
ontspannen acteerde, kennelijk niet opgewassen
tegen de grote druk waaronder hij thans staat.
NRCHandelsblad,
09-07-88
Tot nu toe acteren ze namelijk bijna collectief op
het niveau dat het Nederlands elftal haalde in de
eerste helft van de openingswedstrijd tegen Saoedie Arabië.
Nieuwe Revu, 29-06-94
Roy had daarnaast tijdens de vriendschappelijke
nederlaag tegen Ierland in Tilburg uitermate zwak
geacteerd...
HP/De Tijd, 08-07-94
actiefilm, film waarbij de n a d r u k o p de actie ligt
en waarbij de spanning dikwijls te snijden is.
H e t verhaal is meestal stereotiep en de dialoog
is t o t een m i n i m u m beperkt.
Over het effect van Class of 1984 hoeft men zich
weinig illusies te maken. Het is een goed gemaakte
actiefilm over post-moderne knokploegen in punkuitrusting op Amerikaanse middelbare scholen.
NRC Handelsblad,
12-11-82
Het publiek loopt storm voor 'Rambo', de kritiek lijkt vrij eensgezind om de spectakulaire aanpak van deze wervelende aktiefilm te onderlijnen.
De Morgen, 26-06-8$
Nadat Loach de verovering van een dorpje gefilmd heeft op een manier die in een spannende actiefilm niet zou misstaan, neemt hij rustig de tijd
om de soldaten met gebalde vuist 'De Internationale' te laten zingen.
Nieuwe Revu, 26-03-97
actieven, eufemistische aanduiding voor hen
die werken en d u s niet van een uitkering leven.
H e t tegenovergestelde is niet-actieven. —> inactieveri', anders-actieven
.
Het ABW vond dit een 'nieuwe inlevering van de
actieven' en zag meer in het 'afromen van de superwinsten' om nieuwe banen te scheppen.
De Standaard, 13-09-86
Het kabinet zegt: het begrotingstekort moet omlaag, de verhouding actieven-inactieven moet beter, de staatsschuld is al te hoog.
Vrij Nederland, 02-11-96
Maar goed, wat echt nieuw is, is dat we voorstel-

len de AOW altijd aan de lonen te koppelen, dus onafhankelijk van de verhouding tussen actieven en
inactieven.
HP/De Tijd, 24-10-97
actiezender, radiozender die openbare actie propageert o m een bepaald doel te bereiken.
Dave was geregeld op vergaderingen, zegt een
bewoonster. Hij deed mee aan acties en kreeg zelfs
een cursus bij de illegale actiezender radio Rataplan.
Trouw, 19-01-89
actualiteitenprogramma,-rubriek, aan actualiteiten gewijd televisieprogramma.
De tijd van plaatjes maken bij oud nieuws uit de
krant is voorbij, vindt hij. Volgens Paul Witteman,
eindredacteur en presentator van VARA'S Achter
het Nieuws, zijn de actualiteitenrubrieken over
hun dieptepunt heen.
Elsevier, 17-03-90
Het aantal journaalkijkers ging van 2,5 miljoen
naar gemiddeld twee miljoen. En met de 'visitekaartjes' van de omroep, de actualiteitenrubrieken, is het ook bar gesteld...
Nieuwe Revu, 07-06-90
Juist in een actualiteitenprogramma komt het ingewikkelde schema met al die oorlogssituaties tot
zijn recht.
de Volkskrant, 06-12-91
Tussen de directie van de Tros en de redactie van
de actualiteitenrubriek van die omroep, Aktua, is
een ernstig conflict gerezen.
Het Parool,
ij-08-92
Ria Bremer wordt de vervanger van Karel van
der Graaf bij de actualiteitenrubriek 'Netwerk' op
Nederland 1.
Nieuwe Revu, 21-08-96
Het programma 'Netwerk', de gezamenlijke actualiteitenrubriek van N C R V , KRO en A V R O , ZOU,

ZO stond in de kranten aangekondigd, de avond
van het ongeluk met de Dakota items uitzenden
over bedrijfsspionage en de atoombom op Nagasaki.
HP/De Tijd, 04-10-96
Abbas zelf had het kort geding tegen de omroep
aangespannen. Hij voelde zich door de actualiteitenrubriek 'Tijdsein' van 22 januari in zijn eer en
goede naam aangetast.
Trouw, 14-02-97

19

acuhealing ( « - Eng.), zie citaat.
Onder acuhealing verstaat men het elektrisch stimuleren of sederen van acupunctuurpunten. Dit
gebeurt met behulp van een eenvoudig apparaatje.
Door het toe- of afvoeren van energie kan het orgaan (systeem) dat correspondeert met het betreffende acupunctuurpunt worden beïnvloed.
Soms wordt het direct stimuleren van acupunctuurpunten ten onrechte aangeduid als elektroacupunctuur.
Henny Allis, Horacio Sormani, Paul van Dijk: Alternatiefbekeken.
Geneeswijzen in beeld, 1991

regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers op:
... de adempauze had de bedoeling om een klimaat
te creëren waarin de regering en de sociale part
ners de tijd hadden om tot overeenstemming te ko
men over een beleid voor de gehele sociaal-economische sector...'
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 1 98T
adoptie-embryo, e m b r y o dat w o r d t ingeplant bij
een onvruchtbare v r o u w en d a t afkomstig is
van een donor. Begin jaren negentig gehoord op
televisie.

Adam, andere n a a m voor ecstasy', een synthetische d r u g (designerdrug"), d o o r de farmaceutische firma M e r c k uit D a r m s t a d t al in 1914 ontwikkeld. Farmaceuten spreken van 'methyleend i o x y m e t a m f e t a m i n e ' , afgekort tot M D M A .
O m s t r e e k s 1985 voor het eerst in Nederland
gesignaleerd. Gebruikers ervan moeten voornamelijk gezocht worden in trendy ktingen in
de R a n d s t a d . De n a a m is wellicht een staaltje
van 'backslang', een speciaal taalgebruik w a a r bij alle w o o r d e n omgedraaid w o r d e n . H e t zou
dan een omkering zijn van het acroniem
M D M A , waarbij de tweede m weggelaten w o r d t
en de rest van het w o o r d als A d a m uitgesproken
w o r d t . Misschien w o r d t er met de n a a m eveneens gezinspeeld o p het paradijs of het hemelse
geluk dat deze drug zou verschaffen? Een
soortgelijke designerdrug n o e m t men in het
slang Eva.
Andere namen voor Ecstasy zijn X T C , Adam en

adresproever, d r a a g b a r e computer w a a r m e e
controleurs van openbaarvervoerbedrijven de
adressen van zwartrijders kunnen controleren.
Voornamelijk in A m s t e r d a m , R o t t e r d a m en
Den H a a g . Het toestel moet het hoge percentage onverwerkte processen-verbaal terugdringen. Veel bekeuringen w o r d e n immers nooit
geïnd, d o o r d a t zwartrijders een of meer onjuiste adresgegevens opgeven. Sinds het begin van
de jaren negentig.

MDMA.

In afwachting van de terugkeer van de conducteur leek het toen even stil te worden, maar goddank bedacht iemand de adresproever. De naam is
al even verrukkelijk als het idee. De controleur
heeft een computertje waarmee hij kan nagaan of
iemand een correct adres heeft opgegeven.
Vrij Nederland, 20-03-9 j

Elsevier, 07-03-87
Het zijn vaalwitte pillen ter grootte van een vitamine C-tabletje en ze worden verkocht voor rond
de 3 5 gulden. De naam: Ecstasy, XTC of A D A M .
Nieuwe Revu, 28-07-88
Al maanden deden in Amsterdam geruchten de
ronde over een nieuwe wonderdrug. Ecstasy,
M D M A , ADAM of kortweg XTC zoude cocaïnemarkt aan het verdrijven zijn.
Haagse Post, 06-08-88
adempauze, in de politiek: rustpauze; periode
w a a r i n de regering een passieve h o u d i n g aanneemt ten opzichte van de sociale partners.
Adempauze. Periode waarin het kabinet zich op
een bepaald punt passief opstelt en geen eenzijdige
maatregelen neemt. Zo merkte de PvdA tijdens de
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De controleurs die dolgraag hun nieuwe hulpmiddel wilden demonstreren, hadden geen betere
kandidaat kunnen kiezen. De ondervraagde was
vaker voor hetzelfde vergrijp op de bon gegaan.
Dit keer werd hij alleen lichtelijk overdonderd
door de horde journalisten om hem heen die zowel
elkaar als de normale metropassagiers verdrongen
om hem zijn adres te horen noemen. Zodat de
adresproever in de praktijk geshowd kon worden.
Trouw, 12-03-93

Het Rotterdamse openbaar-vervoerbedrijf RET
heeft het experiment met de adresproever beëindigd. Het apparaat, waarmee adresgegevens van
zwartrijders kunnen worden gecontroleerd, is te
/.waar en is te vaak stuk, zegt de RET.
de Volkskrant, 07-05-93
De palmtop-computer werpt in ieder geval een
heel ander licht op het debacle van de 'adresproever'. Dat was een loodzware computer waarmee
controleurs van het Amsterdams openbaar-vervoerbedrijf konden nagaan of een zwartrijder een

niet-bestaand adres opgaf. Het ding is dan ook na
een proefperiode als 'onwerkbaar' terzijde geschoven. Terwijl de palmtop-computer niet meer weegt
dan een vol limonadeblikje en in combinatie met
het draadloze netwerk veel meer informatie kan
opzoeken.
de Volkskrant, 25-09-93
adv, acroniem van arbeidsduurverkorting.
—>
atv*.
Voor een vergelijkbaar pensioen met vuT-regeling, ADV-dagen en arbeidsongeschiktheidsregeling is 75000 gulden genoeg...
Het Parool, 15-09-88
adventuregame,-spel (<— Eng.), computerspel in
de v o r m van een avontuur, waarbij de speler de
rol van een of meerdere personen aanneemt en
via allerhande aanwijzingen puzzels m o e t oplossen. D o o r allerlei voorwerpen te verzamelen
en o p de juiste plaats in het spel te gebruiken,
moet m e n erin slagen o m het raadsel o p te lossen. Bekende adventurespelletjes zijn 'King's
Q u e s t ' , ' M y s t ' en ' D a y of the Tentacle'.
Z o heeft 'Highway 6 1 ' wel iets van een boek als
'In search of J. D. Salinger', het is een speurtocht
naar Bob - een biografie als 'adventure game'.
Elsevier, 12-10-96
'Corel Dracula's Secret' is een leuk adventurespel voor de iets grotere kinderen.
De Morgen, 21-12-96
Word jij ook zo moedeloos als je het zoveelste hyperoriginele adventure-scenario leest?
Computer Magazine, januari 1997
Het spel bleek een soort van adventure te zijn en
dat is net even leuker dan aanklikken om het volgende plaatje te zien.
Computer'.Totaal, januari 1997
Het grafisch prachtig vormgegeven adventuregame Fable begint...
PC-Koop, januari 1997
O p deze site kunnen bijvoorbeeld tips worden gegeven die de speler helpen om de oplossing te vinden uit het adventure waarin hij is vastgelopen.
PC-Active, februari 1997
advertorial (<— Eng. advertisement + editorial),
advertentie die bijzonder veel o p een k r a n t e n of tijdschriftartikel lijkt. D e adverteerder betaalt de ruimte. O o k als televisiecommercial in
een journalistiek jasje. In feite gaat het om
sluikreclame.

De reclamebranche heeft een eigen taal ontwikkeld voor journalisten die nog steeds vinden dat
het redactionele deel en de advertenties streng gescheiden moeten zijn. Om dit soort mensen met
deze achterhaalde denkbeelden niet meteen de stuipen op het lijf te jagen hebben ze iets bedacht. Reclamemensen noemen zoiets een advertorial, een
term die toch veel vriendelijker klinkt dan dat besmette 'sluikreclame'.
Vrij Nederland, 13-08-88
Boven een verhaal over de luier in het algemeen,
maar Pampers in het bijzonder, staat heel klein 'advertorial', wat betekent dat het verhaal in opdracht
van de fabrikant is geschreven.
Trouw, 14-04-90
Vanaf september zullen we ook kennis maken
met 'advertorials', door RTL4 zelf geproduceerde
reclamespots, herkenbaar door een journalistiek
jasje.
Elsevier, 24-08-91
Het blad wemelt ook van de 'advertorials', een
kruising tussen of combinatie van advertentie en
redactionele bijdrage.
NRC Handelsblad,
16-05-92
Om de politiek dichter bij de mensen te brengen
heeft Financiën ongemerkt een nieuwe tv-vorm
uitgevonden: de politieke advertorial. Een advertentie met een redactioneel gezicht en dus niet als
reclame herkenbaar.
de Volkskrant, 19-09-92
Het rommelt in Hilversum. Met miljoenen guldens worden de omroepkassen extra gespekt om
via 'inscriptwriting' en 'politieke advertorials' het
overheidsbeleid te verkopen.
Vrij Nederland, 10-10-92
Of hebben we hier onder het motto 'Men vraagt
en wij schrijven' te maken met een slimme variant
op het uiterst verwerpelijke fenomeen 'advertorial'?
Oor, 20-03-91,
Wijnimporteurs (zoals Reuchlin = Heineken)
sluiten zich daar dan nog eens bij aan, zodat je in
de vakbladen advertorials kunt vinden voor weer
een Pinot Blanc als 'dé wijn bij een aspergemaaltijd'.
Elsevier, 17-05-97
aerobiccen, aan aerobics' doen.
'Wat leuk dat je ook komt aerobiccen,' roept ze.
HP/De Tijd, 06-03-98
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aerobics (<— Eng.), vorm van ritmische conditietraining, begeleid door discomuziek, om de
longen en het h a r t te stimuleren. Sinds ca.
1980. De trend begon in Californië en verspreidde zich vrij snel naar Europa. Vooral populair geworden d o o r toedoen van Jane Fonda.
Eigenlijk is aerobics een derivaat van het Amerikaans r u i m t e p r o g r a m m a , o n t s t a a n als fitnesstraining voor a s t r o n a u t e n .
Echter, hoe hanteer je een au-bain-marie, hoe
klop je eieren stijf en schep je ze onder als elk van
dat soort handelingen het effect heeft van een uur
aerobics?
Opzij, mei 1992
Brenda, 29 jaar: 'Ik train veel. Ik doe aan aerobics
en werk ook aan de toestellen.'
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van'., 1994
Seks in het abattoir, een satansmis gemixed met
beelden van een aerobicsles, de Nederbeat vertolkt
op de zerken van een begraafplaats...
Vrij Nederland, 12-04-97
Een blessure dwingt tot een langdurige aerobic pauze, stoppen met roken resulteert in flinke gewichtstoename en een forse griep geeft de genadeklap.
Elsevier, 31-05-97
aeropak, aërodynamisch s p o r t p a k d a t volgens
sommige deskundigen de sportbeoefenaar in
staat stelt om hogere snelheden te halen vanwege de verminderde luchtweerstand.
Dichte wielen en krienbühlschaatsen, spagghettisturen en aeropak.
Haagse Post, 15-10-88
AEX-index, index van de v o o r n a a m s t e fondsen,
van de toonaangevende grote bedrijven, o p de
A m s t e r d a m s e effectenbeurs.
Tot voor kort wilde de stier van geen ophouden
weten. Hij holde door en zijn graadmeter, de AEXindex, steeg tot ongekende hoogten. De gedragingen van dit mandje van toonaangevende Nederlandse aandelen openden nieuwe mogelijkheden
voor banken om spaargeld uit de markt te trekken.
Elsevier, 24-08-96
Afgelopen week werd er zelfs al een voorschot
genomen op het doorbreken van de barrière van
600 punten op de AEX-index, door het vestigen van
een nieuw recordniveau, 574,25.
Elsevier, 05-10-96
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1 )e AKX-index boekt record na record en betrokkenen spreken vol ongeloof van 'de grote gekte'.
HP/De Tijd. 18-01-97
afbraakbeleid, bezuinigingsbeleid, -politiek.
Een variant is
afbraakpolitiek.
Vóór de behandeling van de laatste begroting in
de Tweede Kamer kondigde hij aan 'het schaamlapje van dit afbraakbeleid' te zullen wegtrekken.
de Volkskrant, 02-05-87
afbraakvoetbal, manier van spelen die gericht is
op het verdedigen. De tegenstander w o r d t met
alle middelen belet om te scoren. Pejoratief.
Feyenoord heeft dit seizoen voornamelijk geïnvesteerd in spelers (Molenaar, Sörensen, Eriksen,
La Ling) waarbij het accent in de eerste plaats op
creatief - dus aanvallend - voetbal ligt. En niet op
afbraakvoetbal.
NRC Handelsblad, 13-09-85
Het gegeven dat de Noren bijna exact hetzelfde
type afbraak-voetbal spelen als Ierland, maakte de
coach er de afgelopen dagen niet vrolijker op.
Trouw, 24-06-94
afbranden, afkammen, bekritiseren, een vernietigend oordeel vellen. Dit informele w o o r d
w o r d t vooral gebruikt d o o r politici. M e n kan
een voorstel, een w e t s o n t w e r p afbranden, maar
men kan ook personen afbranden.
Terwijl Pronk door de Telegraaf werd afgebrand,
waren er ook journalisten die hem opvallend veel
krediet gaven.
Vrij Nederland, 21-12-85
Immers, met Nijpels is ook Korthals Altes in de
partijtop lelijk afgebrand.
de Volkskrant, 08-0 j-86
Van die show begreep ik werkelijk niets en dat de
mensen mij herkenden, dat vond ik toen nog niet
prettig. Ik had toch afgebrand kunnen worden.
Het Parool, 25-04-87
De film is afgebrand of geridiculiseerd, maar dat
is niet geheel terecht.
HP/DeTijd,
23-11-90
Als synoniem van afschieten".
Maar, toch: ondanks alle kritiek heeft Fortuyn
ervoor gezorgd dat de ov-jaarkaart voor studenten
niet werd afgebrand.
Nieuwe Revu, 29-08-91

afconcluderen, tot een besluit komen; een zaak
(onderhandeling, discussie, toespraak enz.) afsluiten met een conclusie. Vooral onder politici
gebruikelijk. Deze term is wellicht ontstaan tijdens de Nederlandse kabinetsformatie van
1977De kabinetsformatie wordt verhaast opdat men
zo snel mogelijk kan afconcluderen.
Onze Taal, 1978, blz 69
Nou, mijne heren, dat hadden wij toch al afgeconcludeerd.
De Standaard, 18-09-81
Bracht iemand een pijnpunt ter sprake dat al
vroeger was behandeld, dan zei de Voorzitter of de
Secretaris: 'Nou, mijne heren, dit hadden wij toch
al afgeconcludeerd?' Het woord afconcluderen,
zegt mijn vriend uit het Noorden, is de jongste topper.
Nederlands van Nu, maart/april 1982
En in de politiek kreeg - om nog één modewoord
te noemen - het al vermelde 'inkomensplaatje' gezelschap van het werkwoord 'afconcluderen', dat
de schoonheidsprijs beslist niet verdiende en eigenlijk niets meer betekende dan een discussie of een
onderhandeling afsluiten zonder iets dat op een
conclusie leek - maar desondanks was afconcluderen (toch nog maar een modetermpje) 'niet weg te
branden'.
J.C.A. Thijs: Taal ter sprake, 1984
Vooral als politicus kom ik bijna dagelijks in de
verleiding zaken 'af te concluderen' met een slotopmerking waar de goegemeente het maar mee
moet doen.
Opzij, maart 1987
Geen enkel onderwerp wordt 'afgeconcludeerd'.
Elsevier, 11-06-94
In de rapportage moet daarom royaal ruimte zijn
voor afvallige opinies. Dat is geloofwaardig en beter voor het debat dan pacificatie. Het iRT-debat,
zo is achteraf vast te stellen, is feitelijk in de boezem van de commissie gevoerd, niet in de openbaarheid van het parlement. Dat mocht 'afconcluderen' en onder aanvoering van de fractiespecialist
verdwalen in een woud van ondergeschikte kwesties.
Elsevier, 18-05-96
affairisme (<— Fr.), het ritselen of regelen van allerlei zaakjes, meestal door politici. Pejoratief.
Volgens Verwilghen heeft zijn commissie aangetoond dat er sprake is van een aantal nevenver-

schijnselen, van affairisme tot corrupt gedrag. In
één woord: de Belgische ziekte.
NRCHandelsblad, 24-04-98
affairist («— Fr.), ritselaar; persoon, zakenman
die geld boven alles stelt en daarover weinig
wroeging heeft. De term wordt vooral gebruikt
in Vlaanderen. Pejoratief.
België is een land van ritselaars. De situatie is zo
verziekt dat bepaalde ministers publiekelijk 'affairisten' worden genoemd.
Nieuw Wereld Tijdschrift, nr. i/198;
Op de meest schaamteloze wijze profiteert dit
amalgaam van baronnen, affairisten en opportunisten (de psc) al decennia lang van het Belgisch
feit.
De Morgen, 19-07-8;
Affairist. Iemand die betrokken is in meerdere affaires, veelal een vermenging van privé- en staatsbelangen. Van VDB is ooit gezegd en geschreven
dat hij een geboren affairist is.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een zakwoordenboekje, 1994
afgetekend, oorspronkelijk in de sport, nu meer
algemeen: met grote voorsprong; duidelijk. —>
met afstand*.
Sparta behaalde een afgetekende 4-2. zege...
J.A. Deelder: Drukke dagen, 1988
In de toptien van de gespreksthema's staat seksualiteit afgetekend nummer één...
De Morgen, 16-07-9)
In België zal de BRT de overwinning van Jan-Luc
nog wel vermelden. Maar de televisie in Nederland? Nadat Oranje via een afgetekende 2.-0 tegen
de Rode Duivels de achtste finales heeft bereikt?
Trouw, 17-06-94
afhaalchinees, Chinees restaurant waar men gerechten kan gaan halen om thuis op te eten.
Ook metonymisch gebruikt voor de maaltijd
zelf.
Na de garnaal, de kroket, de Oostenrijkse wijn,
het broodje tartaar, het ijsje en de spinazie van dit
voorjaar is nu ook de afhaalchinees (even) taboe.
de Volkskrant, 29-08-86
Een week daarvoor had ik hem nog gezien bij de
afhaalchinees.
Trouw, 27-01-90
'De Arabier' of'de Pakistaan' is in Parijs of Lon-
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den net zo min weg te denken als in Nederland de
'afhaalchinees'.
Het Parool, 17-02-yo
De twee bekendste buurtjunks, kleine Bonga en
grote Bonga, hangen voor de dichtgespijkerde afhaalchinees.
Vrij Nederland, 17-03-90
Een uur later word ik wakker met hevige maagen darmkramp. Pas als ik m'n afhaalchinees gegeten heb, trek ik langzaam bij.
Nieuwe Revu, 11-0; -9 y
De middenstand, de horeca, vooral de afhaalchinees en snackbarhouder, kunnen ervan meepraten.
Elsevier, 26-04-97
afhelpkwartiertje, zie citaat.
Als eerste grote werkgever in de winkelsector is
de directie van de Albert Heijn-supermarkten bereid met de vakbonden te overleggen over compensatie van het zogenoemde 'afhelpkwartiertje'. In
dit laatste kwartier na sluiting van de winkel worden de klanten nog normaal geholpen en de kassa's
afgesloten.
de Volkskrant, 14-04-90
aficionado (<— Sp.), fan, liefhebber, a a n h a n g e r
(vooral van een bepaalde sport of muziekstijl).
D i t w o o r d w o r d t v a a k ten onrechte ondergebracht in het rijtje modieuze afkortingen die
deel u i t m a a k t e n van de zgn. t u r b o t a a i en in de
jaren tachtig erg populair w a r e n . H e t w o o r d is
afgeleid van het Spaanse w e r k w o o r d aficionar
'affectie, genegenheid brengen'. Afición is
Spaans voor 'affectie'. H e t w o o r d kan toegepast w o r d e n op personen van verschillend geslacht, al klinkt het beslist veel chiquer om voor
een vrouwelijke fan de term aficionada te gebruiken!
In Overijse zal het dus moeten gebeuren. Al heeft
men daar alvast Roger De Vlaminck ingehuurd om
de belangstelling van de aficionado's aan te wakkeren.
Knack, 17-12-86
Schoorvoetend beamen de afficionados dat Zappa, inmiddels toch een aardig rijpende veertiger,
nog altijd hinderlijk uit de hoek kan komen.
Oor, 17-06-87
Maar ook zou de eigenzinnigheid van Buitenlandse Zaken zijn afgestraft. Eigenzinnigheid die
vooral Dankert en het groepje eurocratische 'afi-
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k lonado's", dar hem op Buitenlandse Zaken omringt, te verwijten zou zijn.
de Volkskrant, o f-1 0-9 1
afkaarten, iets afspreken (met iemand).
De liberale vice-premier zegde uiteindelijk toe
dat hij erg zijn best zou doen om te onderzoeken of
'persoonlijke maatregelen' mogelijk zijn. Dat en
zijn mededeling dat hij niets heeft 'afgekaart' met
de Haarlemse burgemeester Pop stelde de Kamer
voorlopig tevreden.
NKC Handelsblad, 10-05-96
afkickboerderij, inrichting o p het platteland
w a a r drugsgebruikers van h u n verslaving worden afgeholpen, w a a r ze onder begeleiding
kunnen ontwennen.
Ze hebben met kartonnen borden om ('Ik ben een
junk') rondgelopen op een afkickboerderij...
Vrij Nederland, 19-11-88
Even bizar is het relaas van Eddy, die na een
moeilijke periode in een afkickboerderij Jezus ontdekte en nu in een evangelisch jeugdcentrum
werkt.
Daphne Meijer: Resten van de eeuw, 199}
afloggen, de verbinding tussen de eigen computer en het Internet' verbreken. —>aanloggen'.
Afro-Amerikaan, eufemistisch voor ' z w a r t e ' .
Een voorbeeld van politiek' correct taalgebruik.
Tarantino bevestigt met de bekering van de
'Afro-Amerikaan' Jules het aloude Amerikaanse
cliché, dat zwarten een directere, meer emotionele
band met het goddelijke hebben.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
Plotseling moesten zwarten Afro-Amerikanen
genoemd worden en mocht je iemand niet meer
uitschelden voor dikke papzak omdat je daarmee
een bevolkingsgroep zou kwetsen.
Vrij Nederland, 12-07-97
afroepauto, a u t o die men tegen maandelijkse
betaling van een a b o n n e m e n t aan de AN w B
voor een zelf te bepalen aantal dagen en kilometers per jaar ter beschikking kan krijgen.
Deelnemers k u n n e n minimaal zo en m a x i m a a l
1 zo dagen per jaar rijden. In 1995 begon de actie in de provincies N o o r d - en Z u i d - H o l l a n d .
K o r t d a a r n a verenigde een aantal lokale orga-

nisaties zich onder de n a a m 'Call a c a r ' . Zij boden een vergelijkbaar p a k k e t a a n als de A N W B .
De afroep-auto ontlast wegen en milieu enigszins. Uit een onderzoek in Zwitserland, waar al
langer 'op afroep' gereden wordt, bleek dat het autogebruik van de nieuwe autohuurders vijftig procent is gedaald.
Elsevier, 08-04-95
afroepcontract, contract o p g e m a a k t tussen
werkgever en een werknemer in deeltijd, w a a r bij deze laatste er zich t o e verbindt voor de
werkgever te werken telkens wanneer hij opgeroepen w o r d t . O o k wel
oproepcontract*.
In het winkelbedrijf en in de horeca wordt veel
gewerkt met afroepcontracten, net als in de confectie.
Opzij, oktober 1986
De Spanjaarden waren op afroepcontract beschikbaar. Hoe minder regelgeving, hoe goedkoper
de klus kan worden geklaard.
de Volkskrant, 19-08-88
afroepkracht, werknemer in deeltijd die moet invallen na afroep. De afroepkracht, of ook wel
oproepkracht',
w e r k t meestal een vastgesteld
m i n i m u m aantal w e r k u r e n en w o r d t betaald
naar het gewerkte aantal uren.
afrojazz, mengeling van jazz en Afrikaanse ritmes. Afro- is als voorvoegsel erg populair gew o r d e n sinds eind jaren zeventig, in samenstellingen als afrolook (sterk krullend kapsel zoals
bekend van o.a. Angela Davis, in de jaren zeventig), afrorock, afropop* enz.
... een opzwepende ritmische cocktail van highlife en Afrojazz.
Fabiola, maart 1987
afropop, moderne Afrikaanse muziek met invloeden uit de popmuziek. Een bekend vertolker van deze muziekstijl is Fela A n i k u l a p o Kuti. Sinds ca. 1977. Een variant is afrorock.
—> afrojazz.
Na de nodige omzwervingen vond Angelique
Beauvence haar draai als vertolkster van jazz en
Afro-pop.
Nieuwe Revu, 04-06-9-/
afschieten, iemands activiteiten frustreren; afbreken; doen mislukken, kelderen. Vooral ge-

bruikt in de politiek. O o k figuurlijk voor 'met
de nodige luidruchtigheid o p e n b a a r m a k e n ' :
een n o t a afschieten.
Het zijn heel eenvoudige mensen die zich gemakkelijk laten manipuleren. Met als gevolg dat de
mensen die wel goed kunnen nadenken en daar
blijk van geven, afgeschoten worden zodra ze voor
Segers een bedreiging vormen.
Haagse Post, z2.-02.-86
... kon niet anders dan de bedoeling hebben het
plan 'af te schieten'.
de Volkskrant, 28-06-86
De fractie van Brinkman gaat in de Tweede Kamer akkoord met een voorstel, in de verwachting
dat de Eerste-Kamerfractie van Kaland het wel zal
afschieten.
Elsevier, 23-11-91
afschotten:zich-, zich afstandelijk opstellen;
niet meewerken, niet integreren. Tegenovergestelde van ontschotten. —>
ontschotting*.
Vooral het radicalisme bij islamitische organisaties en de verboden Koerdische partij PKK vindt
Özdemir zorgelijk. Islamieten leven in een isolement, zijn helemaal niet in de Duitsers geïnteresseerd en bewegen zich in het land alsof het vijandig
terrein is. Hun enige doel is de islam te verspreiden. Zij gedragen zich 'vijandig' tegenover de
staat, zegt hij. Özdemir noemt dit isolement 'alarmerend', omdat islamieten zich van de rest van de
maatschappij afschotten. Dat is een voedingsbodem voor escalaties.
NRCHandelsblad,
23-04-97
afsluiter, laatste n u m m e r van een cd, g r a m m o foonplaat of een optreden.
De vrolijk zwiepende afsluiter 'Shining Song'.
Oor, 18-06-88
Uitgerekend op de dag dat de temperatuur drastisch was gezakt, speelde BERTJE BEENEN'S
B L O E D G R O E P als afsluiter van 't kleine popfestival...
Oor, 20-05-89
afstand: met - (mog. <— D u i . mit Abstand), met
ruime voorsprong; veruit. Oorspronkelijk
sporttaal, nu meer algemeen.
De man die met afstand als beste Nederlandse
klimmer te boek stond, mocht nota bene genieten
van de anonimiteit der niet-genoemden.
Wieier Revue, 14-12-90
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Afgaande op de periodieke steekproeven onder
de bevolking is Hans-Dietrich Genscher met afstand nog steeds de populairste politicus.
de Volkskrant, 04-09-93
O p dit moment is Back To Hell voor mij met afstand de beste CD van 1993.
Watt, oktober 1993
Conclusie: RTL4 is met afstand de populairste televisiezender, zowel bij jong als bij oud.
Nieuwe Revu, 26-10-94
In het Goffertpark - met afstand de onhandigste
locatie voor zo'n mega-concert - ontbrak uit dit
lijstje alleen Paint It Black op de speellijst.
Nieuwe Revu, 27-06-95Psion mag in Nederland met afstand de meest
verkochte organizer zijn-of Personal Digital
Assistant, zo u w i l t - Amerika zweert bij de Sharp
Zaurus.
Windows Magazine, winter 1996
... het Formosa Café, met afstand de donkerste
bar van Los Angeles.
Elsevier, zo-12-97
afstandsmoeder, moeder die afstand doet van
haar kind (de afstandsbaby)
om het te laten
a d o p t e r e n . In het Engels spreekt men van een
birtbmother.
We zitten nu met heel veel afstandsmoeders die
achteraf veel problemen met hun beslissing hebben
gekregen.
Opzij, september 1988
... het dichtstbijzijnde FiOM-bureau (een hulpinstantie voor afstandsmoeders en adoptiekinderen)...
Nieuwe Revu, 13-10-88
Opgestaan is plaatsvergaan, een bericht van en
over afstandsmoeders.
Titel van een boek van Liesje de Leeuw en Will van
Sebille, 1992
Een aantal maanden na de bevalling krijgt ze echter grote psychische problemen, ernstige aanvallen
van depressie en beleeft ze zichzelf niet langer als
draagvrouw, maar als afstandsmoeder (birthmother).
René Hoksbergen: Hoe ver gaan we? Moderne
voortplanting in feitelijk en ethisch perspectief,
'995
afstandsonderwijs (<— Eng. distance
education),
schriftelijk onderwijs waarbij gebruik w o r d t
g e m a a k t van r a d i o , televisie, computer,
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schriftelijke cursussen enz. Er heeft geen onmiddellijk persoonlijk contact plaats tussen leraar en leerling. Sinds het begin van de jaren
tachtig.
Als je aan afstandsonderwijs wil doen, kun je
twee koppelingen losmaken: tijd en plaats.
Netwerk, februari 1997
afstraffen, in de sport is een tegenspeler afstraffen 'een tegenstander op een vernederende wijze verslaan'. Meer specifiek in het voetbal:
m u n t slaan uit een fout van een tegenspeler en
een doelpunt scoren.
afstraffing, in de sport: het toebrengen of ondergaan van een grote nederlaag. —> afstraffen".
Na de twee eerdere afstraffingen tegen Ajax (0-3
en 0-5) hielden ze in Rotterdam absoluut geen rekening met een derde vernedering.
HP/DeTijd,
14-05-93
Direct na de afstraffing tegen Stich ( 6 - 3 , 6-2 en
6-4 in anderhalf uur) keek Henman even in de
spiegel.
Trouw, 04-07-97
afteren (<— Eng. after 'achter' + -en), meedoen
aan een afterparty*. Jeugdtaal
Maar dan ging ik thuis nog met een stel vrienden
afteren.
Nieuwe Revu, 18-03-98
afterparty (<— Eng.), feestje dat plaatsvindt buiten de gewone openingsuren van een discotheek; ook wel 'feestje in kleine kring'. Jeugdtaal.
En dan is er de 'karma music', ook wel 'ambient
house', naar de ambient music van Brian Eno, nevelachtige New Age muziek, heel geschikt voor
'after-party's'of voor de 'chill out room', de ruimte waar je tijdens een party even kunt bijkomen en
opladen voor de volgende ronde.
Jan Kuitenbrouwer: Neo Turbo, 1993
Overdag rijden tientallen vrachtwagens met
massieve geluidsinstallaties in optocht door de
straten, 's avonds barst in het hart van Berlijn
's werelds grootste dance-party los, en wie dan nog
met genoeg heeft, kan 's nachts op meer dan vijftig
after-party's in trance opstijgen naar de zevende
hemel.
HP/DeTtjd,o8-o6-97
Het feest duurt tot elf uur 's avonds. Daarna is er

een 'afterparty' in de club Nighttown (ruimte voor
zestienhonderd mensen).
Elsevier, 09-08-97
In Utrecht had je toen discotheek Scala. Daar ben
ik in contact gekomen met een jongen die afterparty's organiseerde.
Nieuwe Revu, 18-03-98
Wie tegen zonsopgang nog overeind staat, kan in
zaal Decadance voor de afterparty terecht.
DS Magazine, 31-07-98
aftesten, voornamelijk in de sport, met n a m e
het beroepsvoetbal: een speler o p proef laten
spelen en te licht bevinden.
Soms denk ik wel eens: dit is een hele goede, ben
ik helemaal idolaat van een vent. En dan wordt ie
toch afgetest. Dat is jammer, maar ach, het gaat
maar om één ding: Ajax.
Nieuwe Revu, 19-01-94
afvalbaron, industrieel die de milieuwetten
schendt; iemand die o p grote schaal illegaal afval d u m p t . N a a r analogie van andere samenstellingen met -baron, zoals oliebaron,
textielbaron, drugsbaron'.
Deze pejoratieve t e r m
w e r d gelanceerd d o o r de V l a a m s e milieudeskundige (nu cvp-lid) Paul Staes.
Paul Staes heeft ook de taal verrijkt met een
woord als afvalbaronnen. Zijn medewerker Ivan
Schroef daarover: 'Dat zijn altijd weer dezelfde
mensen die opduiken als het afval betreft. Zij, op
hun beurt, beschikken weer over een netwerk van
illegale praktijken.
de Volkskrant, 19-06-9%
D e p s c ontving eind 1991 een cheque van
375.000 frank van de Waalse afvalfirma Soneville
uit Welkenraedt, een zakenrelatie van de beruchte
Duitse afvalbaron Wolfgang Arens, die gelieerd is
met de Eupense afvalbaronnen Günter en Mathias
Falkenberg.
De Morgen, 19-07-97
afvalkalender, milieukalender die de dagen vermeldt w a a r o p de verschillende soorten huisvuil
w o r d e n afgehaald.
In menig keuken hangt al een afvalkalender met
daarop dwingende aanwijzingen voor het aanbieden van het vuil.
Elsevier, 21-08-93
afvaltoerisme, eufemistische aanduiding voor

het vervoer van giftig afval naar een andere gemeente of n a a r het buitenland.
Belg stelt afvaltoerisme naar D D R aan de kaak.
NRC Handelsblad,
30-03-90
In de Overijsselse stad heerst het schrikbeeld van
Oostzaan. Daar zou het 'afvaltoerisme', het dumpen van huisvuil bij buren of buurgemeenten, onbeheersbare vormen hebben aangenomen.
Algemeen Dagblad, 06-11-93
Tenslotte zit Noordergraaf nog met een vuiltje.
Omdat de verkoop van de 'dure zak' tegenviel,
heeft de proef een tekort van twee ton opgeleverd.
Barendrecht overweegt nu een paar aanpassingen,
zoals het goedkoper maken van de zak (twee gulden). Dat moet het afvaltoerisme tegengaan en de
verkoop van de zak stimuleren.
Trouw, 12-11-93
De gemeente Rotterdam eist van Barendrecht
een schadevergoeding van een miljoen gulden wegens 'afvaltoerisme'. Sinds Barendrechters een
dure vuilniszak moeten kopen van de gemeente,
dumpen velen van hen hun afval in een goedkope
zak net over de gemeentegrens met Rotterdam.
de Volkskrant, 01-07-94
afwerkplaats,-plek, eufemistische aanduiding
voor een speciaal voor een straatprostituee ingerichte en d o o r de overheid gedoogde plaats,
w a a r zij haar klanten van dienst kan zijn; gedoogzone voor straatprostitutie.
Want hoe leg je in hemelsnaam uit wat het Nederlandse gedoogbeleid voor prostitutie en drugs is ze kent het Engelse woord ervoor niet eens. En het
fenomeen van de 'afwerkplaatsen' omzeilt ze liever
ook zo veel mogelijk - 'yes, that's our mayor's
name.'Of iets dergelijks.
Elsevier, 02-09-95
Aangezien er toen geen 'afwerkplekken' waren,
hadden ze een voorkeur voor buurten waar zogeheten peeshotelletjes waren gevestigd, alwaar ze de
klanten konden afhandelen.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijfin Nederland, 199s
Afwerkplekken zijn niet bedoeld om een shot te
zetten, maar wel heel geschikt. Want de politie
komt er nooit.
Nieuwe Revu, 13-11-96
In het Amsterdams havengebied werd een gemeentelijke gedoog-tippelzone ingericht. Bouweenheid: de afwerkplek, een door een stalen of
kunststoffen scherm (het zogenaamde ' afwerk-
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scherm' of 'atwerkschot') beschutte /one, waar
cliënt en lustverleenster tot zaken komen. Zoals
Van Kemenade uit angst voor hilariteit ooit zei dat
zijn beleidsplan was 'gereedgekomen', heeft nu
ook de uitdrukking 'slordig afgewerkt' zijn onschuld verloren.
Jan Kuitenbrouwer: Hedenlands, 1996
Heroïnehoertjes die bij tien graden onder nul
staan te kleumen bij hun afwerkplek.
Nieuwe Revu, 26-02-97
Je mag bijvoorbeeld geen 'gelegenheid geven',
maar de overheid gedoogt en beschermt de souteneurs in de roze buurten. Sterker, zij geeft zelf gelegenheid door gedoogzones in te stellen, tegen de
wil van de buurt, en afwerkplekken te creëren voor
heroïnehoertjes.
Elsevier, 1 f-03-97
Voor een slordige miljoen gulden had de gemeente Heerlen de modernste en veiligste afwerkplaats
van Nederland ingericht.
HP/De Tijd, 28-03-97
afzeiken, kleineren, voor schut zetten. O o r spronkelijk studenten- en soldatenslang (met
als synoniem afplassen), nu informeel en meer
algemeen ingeburgerd.
Garretse is bibberend opgegaan, is op een ijselijke wijze afgeseken, maar kreeg na sardonisch commentaar een é.
Bouke B.Jagt: Pijnboomspook,
1979
Leerlingen afzeiken, stapels huiswerk opgeven,
pakken strafwerk uitdelen en constant dreigen met
onvoldoendes en zitten blijven.
Harrie)'ekkers en Koos Meinderts: Uit de school
geklapt, 1985"
Ik begrijp maar niet waarom dat programma zo
wordt afgezeken.
Nieuwe Revu, 09-05-91
Harry Mulisch heeft niet alleen de dubieuze eer
een zitplaats in deze dodenbus te krijgen, maar
verschijnt ook in Pavlov, stamcafé van de Vijf, om
daar ongenadig te worden afgezeken.
HP/De Tijd, 25-04-97
Vanavond moet Maarten Jansen (21) koken.
'Kijk, iets nieuws.' Hij wijst naar de geprefabriceerde gehaktstaafjes. 'Boomstammen. Ziet er
goed uit, hè? Is eens wat anders.' Als iedereen
een half uur later aan tafel zit, neemt Hein als
eerste een hap. 'Gatverdamme Jansen. Dit is
goor!' Hein blijkt het meerderheidsstandpunt te
vertol ken, waarna vij f minuten worden gevuld
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niet het afzeiken van de boomstammen.
Nieuwe Rei'u, iH-os-'>~
afzien, sporttaal voor 'lijden; e n o r m e inspanningen moeten leveren; zwaar ploeteren'. Aanvankelijk Zuid-Nederlands en meer algemeen
ingeburgerd. In Nijboffs
Zuidnederlands
Woordenboek
(1981) treffen we al vindplaatsen aan uit de jaren vijftig. Via de wielertaal en
door toedoen van oud-minister-president Van
Agt, die vond d a t politici net als renners moesten k u n n e n afzien, is het woord ook in het
N o o r d e n populair geworden. Reinsma (1975)
vermeldt de term al.
In Mendoza zijn we door een geweldig dal gegaan. We hebben voor het slechte spel allerlei oorzaken gezocht, de bal, het gras, de hoogte, wat
hebben de jongens daar afgezien.
Vrij Nederland, 1 1-0--81
Ook buiten de wielertaal weten mensen dat ze
zwaar moeten ploeteren of afzien, om dan ineens
weg te demarreren.
Mark Baeyens: Taal in stukjes, 1981
Terwijl ik daar in andere jaren toch moest afzien,
verdomme. Als een beer.
Sport International, juli 1 989
Hoe dan ook, koersen is pijn lijden. Altijd. In
elke wedstrijd. Zelfs bij een criterium moet je soms
flink afzien.
Nieuwe Revu, 09-07-97
Agaath: tante Agaath-regeling, zie
Agaath (regeling).

tante'-

ageism (<— Am.-Eng.), politiek' correcte aanduiding v o o r discriminatie van ouderen, bijvoorbeeld bij indienstneming. De term werd ca.
1970 gemunt door de Amerikaan Robert N .
Butler. In Amerika bestaan er pressiegroepen
tegen ageism, zoals de Grey Panthers.
In de rubriek Open Forum van 16 mei trekt de
heer H. van Maarseveen ten strijde tegen een naar
zijn mening te weinig onderkende vorm van discriminatie: 'ageism' oftewel discriminatie naar leeftijd.
Lezersbrief m de Volkskrant, 30-05-87
In het Nederlands Juristenblad repte hij, met een
Amerikaanse term, van 'ageism': de gewoonte om
mensen om redenen van leeftijd te discrimineren
en onder te waarderen.
HP/De Tijd, 21 -02-97

agio, acroniem van assistent-geneeskundige
in
opleiding.
Zijn tranen bedwingend zit 'agio' (assistent-geneeskundige in opleiding) Peter Rutgers (35) een
shagje te roken.
Vrij Nederland, 02-04-88
agnio, acroniem van assistent-geneeskundige
niet in opleiding.
Andere wachtende basisartsen, vertelt hij, lopen
om die reden mee in ziekenhuizen als 'agnio': assistent geneeskunde niet in opleiding.
de Volkskrant, 15-04-89
Dus 300 afgestudeerde artsen kunnen niet als assistent-geneeskundige in opleiding (agio) aan de
slag. Die kunnen hooguit gaan werken als agnio
(assistent-geneeskundige niet in opleiding). De arbeidsvoorwaarden van agnio's zijn slecht.
de Volkskrant, 16-11-91
agrotoerisme, het doorbrengen van zijn vrije tijd
in n a t u u r p a r k e n en educatieve pretparken,
w a a r men d a n aan actieve educatieve tijdsbesteding kan doen. De t e r m is afkomstig van
H e r m a n Eshuis.
Dit eldorado van 'agro-toerisme' - de term is geijkt door grondlegger Herman Eshuis - beslaat
150 hectares Zuidelijk Flevoland.
Haagse Post, 3 0-07-88
-aholic (<— Eng.), combinatievorm met de betekenis 'iemand die verslaafd is aan, geobsedeerd
door, v o o r t d u r e n d behoefte heeft a a n iets'. G e v o r m d n a a r analogie van alcoholic. Toen Wayne O a t e s , een Amerikaans p a s t o r a a l werker, in
1971 het w o o r d workaholic
'werkverslaafde'
lanceerde, w a s het hek al g a u w van de d a m . Er
volgden allerlei nieuwe w o o r d e n die eindigen
o p -aholic of -oholic. Sinds de tweede helft van
de jaren tachtig werden dergelijke nieuwvormingen ook bij ons populair. —» -holic .
Het gaat om de nuchtere schaduwzijde: de klinieken voor cocaholics, therapeutische gemeenschappen, het doodordinaire afkick-leed.
Oor, 28-06-86
Gerrit de Jager, een veelzijdige stripaholic...
Preview, november 1987
Guitaraholic Clapton speelt mee.
Oor, 25-03-89
De 'race-aholic' uit Berriz in de Baskische provincie Viscaya.
De Standaard, 18-07-89

Sportmakelaar en workaholic Maguire is aan het
begin van de film namelijk tot de verontrustende
conclusie gekomen dat hij een schraal nietszeggend leven leidt.
Nieuwe Revu, 12-03-97
Meiden zijn lees-aholics. Het is een communicatie-etende doelgroep, ze willen niks missen.
HP/De Tijd, 30-05-97
aids (<— Eng.; acron. van acquired immune deficiency syndrome ' s y n d r o o m van verworven immuniteitszwakte'), ziekte, veroorzaakt d o o r
een virus, waarbij het immuniteitssysteem
w o r d t aangetast en het slachtoffer verzwakt. Er
k u n n e n infecties optreden met meestal de dood
als gevolg. Besmetting w o r d t overgedragen via
bloed of seksueel contact. In 1979 voor het
eerst beschreven. De eerste Nederlandse aidsp a t i ë n t , een homoseksuele m a n , werd in 1982
gesignaleerd. N a a s t homoseksuele m a n n e n
r a a k t e n ook hemofïliepatiënten, die vanwege
h u n bloederziekte veel bloedtransfusies nodig
hebben, met de ziekte besmet. Drugsgebruikers
die eikaars naalden gebruikten, kregen eveneens aids. —>hiv".
De geschiedenis van A I D S begint eigenlijk met
een bericht van enkele pagina's in het 'Morbidity
and Mortality Weekly Report' ('Wekelijkse ziekteen sterfteberichten') van 5 juni 1981, uitgegeven
door de Amerikaanse Gezondheidsdienst. In telegramstijl werd de ziektegeschiedenis van vijf mensen weergegeven. Deze vijf personen uit de Amerikaanse stad Los Angeles waren schijnbaar zonder
enige reden in vrij korte tijd levensgevaarlijk ziek
geworden. Deze publikatie vormde het eerste bericht over een nieuwe epidemie, die A I D S werd genoemd en die wegens haar bedreigende karakter,
haar vooralsnog onduidelijke oorzaken en het ontbreken van een effectieve remedie grote onrust zou
veroorzaken - hoe gering het aantal slachtoffers in
het begin ook was.
dr. M.P.A.M. de Grooden dr. G.T. Haneveld:
Aids. Feiten en achtergronden, 1986
In Nederland zijn momenteel ruim 200 AID s-patiënten en hun aantal verdubbelt zich elke tien
maanden.
Opzij, februari 1987
Lange tijd werd ontkend dat het aids veroorzakende Hiv-virus de grenzen van de Sovjetunie zou
zijn overschreden.
Mens & Wetenschap, nr. 2/1989
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Rond het onderwerp 'A l u s in de Sovjetunie'
hangt al snel een wat cynisch sfeertje.
Natuur & Techniek, februari 1 989
Elk middel in de strijd tegen aids kan een stap
zijn, ja zelfs een mijlpaal.
Het Parool, 14-04-90
De combinatietherapie heeft ook tegenstanders.
Onder anderen de Fransman Montaignier, de ontdekker van het aidsvirus, en de Amerikaan Gallo.
DS Magazine, 10-01-97
Opeens leek daar, zo rond 1980, vanuit het niets
het aidsvirus op te duiken. Eerst in de Verenigde
Staten, later in Europa, Afrika en de rest van de
wereld.
HP/DeTijd, 24-05-97
aidslij(d)er, scheldwoord in dezelfde zin als takkevent, pestkerel. Vaak ook in de betekenis
'flikker, homoseksueel'. Pejoratief slang.
Wat gebeurt er als je sambal in de reet van een
Aids-flikker stopt? Dan krijgt hij de schijterij.
Maar wat schiet de Aidslijer daarmee op?
Joost Zwagerman: Gimmick'., 1989
Zijn buurman schold hem over de heg heen telkens uit voor 'vieze vuile flikker, aidslijder'.
Opzij, april 1992
Geen kanker en aidslijers, geen vieze vuile homo's en vrienden van de jodenhonden, maar brave
San Marinezen (of zijn het San Marinozen?) die
klapten bij de eerste goal van Nederland.
Nieuwe Kevu, 07-05-97
aidsremmer, medisch product d a t het aidsvirus
afremt.
Organisaties als De Witte Raven maken er zich
kwaad over. Minister Magda De Galan van Sociale Zaken had immers versnelde procedures voor de
aidsremmers beloofd, maar het lijkt erop dat er
nog helemaal niets is gebeurd.
De Morgen, 04-03-97
Maar op dat moment waren de artsen al begonnen met de zogenaamde combinatietherapie, een
cocktail van aidsremmers waarmee goede resultaten worden geboekt.
Nieuwe Kevu, 02-04-97

t.iald lid van het wetenschappelijk personeel
van een universiteit of wetenschappelijk instituut. Sinds 1986. In 1990 verloren deze aio's
een kort geding tegen minister Ritzen over een
korting op hun salaris. Volgens de minister is
een promovendus een veredeld student. Hij zou
een opleiding volgen tot wetenschappelijk onderzoeker. D a a r o m heeft hij een bepaalde hoeveelheid les nodig. In overeenstemming daarmee werd zijn salaris verminderd.
Vóór 1986, toen de eerste aio's werden aangesteld, ontving een promovendus wel een volledig
salaris. De aio's willen dat de salariskorting wordt
teruggedraaid, met terugwerkende kracht tot het
tijdstip dat ze aan hun promotie-onderzoek begonnen.
de Volkskrant, 10-03-90
Het landelijk ovetleg van assistenten in opleiding
(aio's) heeft een kort geding tegen minister Ritzen
over de korting op hun salaris verloren.
de Volkskrant, 24-03-90
Aio. Assistent in opleiding aan een universiteit
(moderne vorm van uitbuiting). Doctorandus die
werkt aan een proefschrift, maar een flink deel van
zijn tijd besteedt aan onderwijs aan studenten.
Wordt betaald door de universiteit. Niet te verwarren met de Oio, de Onderzoeker in opleiding: een
doctorandus werkend aan een proefschrift, betaald door NWO (Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek), vroeger z w o
(Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek). De Oio geeft in principe geen onderwijs.
Vrij Nederland, 06-05-9 5
Het cliché van de volgevreten babyboomer die
geniet van een riant salaris en die zijn leerstoel als
leunstoel beschouwt, is inmiddels net zo gemeengoed als dat van de arme 'aio', de afgedraaide assistent in opleiding die voor een hongerloon doceert, promoveert en tjokvol rancune in een wachtgeldregeling verdwijnt.
Elsevier, 29-06-96

Nog steeds echter mag in de reguliere Nederlandse behandeling maar één aidsremmer worden gebruikt.
Elsevier, 17-05-97

airbrushen (<— Eng. airbrush 'verfspuit' + -en),
tekenen met behulp van een compressor en een
ragfijn spuitje. Grondlegger van deze techniek
is Alberto Vargas.
Airbrushen is veel meer dan stoeien met een
spuitje, verzekert Ron Simon. Airbrushen is kunst.
Algemeen Dagblad, 13-09-86

aio (acron. van assistent in opleiding),

airco (<— Eng.), afkorting van
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karig be-

airconditioning.

De airco kon niet uit of aan.
Bril en Van Weelden: Piano & gitaar, 1990
Hoor in gerammel roestige airco onmiskenbaar
'Donna Lee'...
J.A. Deelder-.Jazz, 1992
Het leven onder de airco kent zijn eigen wetten
en mores, codes en rituelen, zijn eigen psychologie
en zijn eigen sociologie.
HP/De Tijd, 27-03-92
Tegenwoordig: één drupje in de airco en je ruikt
niet meer dat er iemand dood is.
Youp van 't Hek: Makkelijk praten. Tien jaar
theater, 199$
airmiles ( « - Eng.), spaarsysteem, in 1 9 9 4 gestart door o.m. Shell, Albert Heijn, A B N A m r o
en Vroom Sc Dreesmann.
Want in het broeikastijdperk worden bij autoverhuurbedrijf Budget voor gespaarde Air Miles gratis kilometers vergeven, gelden er 'bonusmiles' op
de aankoop van Shell-motorolie en bieden KLM en
Air UK 'gratis' vliegreizen aan.
ZIN, augustus 1997
Air Miles leek het onverslaanbare spaarsysteem.
Maar onlangs stapten er enkele ontevreden bedrijven uit. Intussen rukt het concurrerende Rocks
snel op en lijkt het splinternieuwe Loko-spaarsysteem een nog groter succes te worden.
HP/De Tijd, 19-09-97
Ik heb net een halfjaar in Japan gezeten. Mijn
tante heeft mijn ticket betaald met airmiles.
Nieuwe Revu, 08-10-97
De videorecorder werkt niet meer, de hightech
elektronische garagedeur wil niet meer open en in
de winkel blijkt u tot overmaat van ramp ook al
geen Airmiles meer te krijgen omdat het pasje niet
wordt geaccepteerd. En dat allemaal door die millenniumbug!
Elsevier, 09-05-98
airplay («— Eng.), a a n d a c h t die w o r d t besteed
aan een plaat o p de r a d i o , of soms o o k televisie;
aantal keren d a t een plaat gedraaid w o r d t , d a t
een artiest zijn muzikaal p r o d u c t m a g p r o m o ten. Deze t e r m dook vrij laat in de w o o r d e n b o e ken o p .
Leer ze me kennen, de pluggers. Cowboys van
het vinyl zijn het. Airplay is alles.
Henk Spaan: Kermis op de Dam, 1983
'Happy hour' mag zich zelfs verheugen in wat
airplay op de Nederlandse radio.
Oor, 29-11-86

En acht keer airplay binnen een week, levert een
plaatsje in de Tipparade op.
Haagse Post, 05-12-87
Hij is plugger en mompelt steeds 'airplay, airplay'...
Oor, 30-01-88
Omdat de airplay nog steeds afhankelijk is van de
hoeveelheid singles die je verkoopt, hebben bands
en platenmaatschappijen nog steeds de neiging de
domste liedjes van een cd op een single uit te brengen.
de Volkskrant, 21-03-92
Veel posters, veel airplay op, godbetert, radio 3
en een heuse release-party voor de Nederlandse
pers in de hipste strandtent aan de Noordzee.
HP/De Tijd, 11-07-97
airstop (<— Eng.), het vliegen tegen een zachte
prijs. N a a r analogie van taxistop, een Belgisch
systeem voor het liften o p afspraak en tegen een
geringe vergoeding. Bron: De Standaard (zonder datering).
alarmschijf, plaat die het best geklasseerd staat
in de tipparade en die door veelvuldig draaien
in de h i t p a r a d e k o m t te staan. Voor het eerst
geïntroduceerd d o o r R a d i o Veronica in 1 9 6 9 ,
m a a r vrij laat (in de jaren tachtig) in de meeste
w o o r d e n b o e k e n doorgedrongen.
Twee van hen, Schnabbel en Babbel, die nog al
veel in het land kwamen, maar desondanks niet al
hun hersens kwijt waren, stelden voor om eens een
Cult-single tot Alarmschijf te kiezen.
Oor, 07-03-87
Na Paula Abdul, die als alarmschijf automatisch
als hoogste binnenkomer in de tipparade wordt genoteerd, volgen ook UB40, the Eurythmics, Lisa
Stansfield, Del Amatri en Prince zonder enige discussie.
Nieuwe Revu, 08-03-90
De Top 40 waarin Erik de Zwart op zondagmiddag de hoogste nieuwe binnenkomer, de stippen en
de superstippen, de zakkers, de stijgers en de
alarmschijf op een rijtje zet, trok onlangs maar
liefst 180.000 kijklustigen van zes jaar en ouder.
HP/De Tijd, 23-05-97
albatros, bij het golfspel: drie strokes o n d e r de
par.
alco, informele verkorting van alcoholist;

ook
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gebruikt voor iemand die eruitziet als een alcoholist. Deze term w o r d t vooral gebruikt d o o r
welzijnswerkers en politie. Vergelijk Frans alcoolo; Engels alkie; Duits Alki.
Kijk, Frans Vogel kan in het Vrije Volk blijven
schrijven omdat hij toch veel meer een keilebak is.
Hij is een alco weet je wel.
Haagse Post, zy 04-87
De meeste van die daklozen hier in de stad zijn alco's die jenever en die shit drinken en de rest spuit
heroïne.
Nieuwe Revu, 16-07-92
alcomaat, a d e m t e s t a p p a r a a t voor automobilisten die al een paar glaasjes achterover hebben
geslagen en willen weten of ze nog veilig achter
het stuur k u n n e n kruipen.
Ondanks de opmars van alcoholvrij, spookt bij
menig horeca-bezoeker aan het eind van de avond
de vraag door het half benevelde brein: kan ik nu
nog wel, kan ik nu niet meer of kan ik een beetje
achter het stuur kruipen. Zo'n vraag, gesteld in een
vrije markteconomie, smeekt om een antwoord.
En dat presenteerde de firma Blokland & Straeter
BV uit Arkel in de vorm van de 'alcomaat'. In een
schrijven aan potentiële klanten prijst de firma de
alcomaat aan als het apparaat 'dat extra omzet in
uw bedrijf blaast'. Want: 'Door de alcomaat op te
stellen biedt de horeca een nieuwe service aan haar
gasten: na een analyse tijdig over te kunnen gaan
op alcoholvrij of te voorkomen dat met te veel alcohol aan het verkeer wordt deelgenomen.'
Nieuwe Revu, 06-08-91

spits ruikt hi-r 111 Sao Paulo net als 111 de wachtk.i
mei van de Jellinek-kliniek. Ook steeds gangbaarder, vooral in De Telegraaf: drankrijder.
jan Kuitenbrouwer: Hedenlands, 1996
Alexandertechniek (naar de uit Tasmanië afkomstige acteur F. M a t t h i a s Alexander,
1 8 6 9 - 1 9 5 5 , die deze techniek ontwikkelde aan
het begin van deze eeuw), therapie om een
slechte houding te corrigeren en mensen te leren op een evenwichtige wijze h u n lichaam te
beheersen en zo een betere gezondheid te krijgen. Het onjuist gebruiken van spieren, het
kromtrekken van de rug, het onjuist gebruik
van de spraakorganen enz., kunnen aanleiding
geven tot klachten. Tijdens een behandeling
wordt gewerkt aan een optimale relatie tussen
hoofd, nek en r o m p . De patiënt krijgt nieuwe
gedragspatronen aangeleerd o m zijn bewegingen beter te kunnen uitvoeren. De t e r m is sinds
de jaren zeventig gebruikelijk in de v s ; een decennium later ook bij ons bekend geraakt.
Barones Masham onthulde dat zij de dag ervoor
een doosje pillen had meegekregen voor haar hond
die zijn vacht verloor. Lord Rennell zwoer gebaat
te zijn bij acupunctuur, koude baden, Alexandertechniek, homeopathie, fysiotherapie en slapen
'met mijn voeten omhoog'.
Elsevier, 2^-04-96

akomobilist, autobestuurder die o n d e r invloed
van alcohol verkeert. Variant:
alcoholmobilist.
Bij onderzoek door de Swov zijn de hoogste percentages 'alcomobilisten' aangetroffen onder mannen tussen de 3 5 en 50 jaar, in gemeenten met meer
dan 50.000 inwoners, in de provincies Noord- en
Zuid-Holland en het vaakst na middernacht.
Algemeen Dagblad, 25-09-93

alfahulp, goedkope gezins- en bejaardenverzorgster; hulpkracht voor huishoudelijk werk
bij bejaarden en zieken die nog geen behoefte
hebben aan v o o r t d u r e n d e bijstand. De term
w o r d t ook gebruikt voor het werk zelf. Alfah u l p w o r d t m a x i m a a l twaalf u u r per week geboden, o p niet meer dan twee dagen. De gemeentelijke dienst Gezinsverzorging of de
plaatselijke kruisvereniging zorgt voor deze
hulp, terwijl de helpende niet noodzakelijk bij
deze instelling in dienst is. M e n spreekt ook
nog van alfahelper, alfacliënt enz. Sinds 1985.

Akomobilist, variant: alcoholmobilist. Vooral
door De Telegraaf gehanteerde benaming voor iemand die te veel heeft gedronken om nog veilig te
kunnen rijden. Niet te verwarren met 'alcohobilist': iemand die te veel auto heeft gereden om nog
veilig te kunnen drinken. In Brazilië heb je ook 'alcomobielen', auto's die op alcohol rijden. 'Alcomobilisten' zijn daar moeilijk te betrappen omdat ze
dezelfde kegel verspreiden als hun auto. Tijdens de

In het verleden spande de ombudsvrouw zich onder andere in voor vrouwen in de WAO, alphahelpsters, directrices van basisscholen en zwangere werkneemsters.
Opzij, maart 1987
Uw buurman kan nog lopen en zelfstandig naar
de w c gaan. Ik denk dat de eerste tijd kan worden
volstaan met een alpha-hulp.
Haagse Post, 18-0 3-S9
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Dit is geen steekproef, maar een gerichte actie
van de Amsterdamse belastinginspectie, die de alphahulpen er collectief van verdenkt de belastingen te ontduiken.
Het Parool, 24-11-90
Delft. Een alfahulp helpt een multiple-sclerosepatiënt thuis met wassen en aankleden. Sinds de
introductie van de alfahulp in 198 5, schommelt
het aantal hulpverleningsuren in de traditionele
gezinshulp rond de veertig miljoen, terwijl er acht
miljoen uren alfahulp bij zijn gekomen.
Elsevier, 23-04-94
alien (<— Eng.), buitenaards wezen. De term
werd bij ons populair in de jaren tachtig, vooral
na vertoning van sf-films als E. T.
Ik was een soort alien, voelde me heel alleen.
HP/De Tijd, 17-07-98
alleskunner, iemand die de indruk geeft alles te
k u n n e n . N a a r analogie van begrippen als alleseter.
Met zijn pols in het gips verliet de 'alleskunner'
het wielerseizoen.
Wielrennen Internationaal, april/mei 1988
De alleskunner had bijna niets raakgeschoten.
Nieuwe
Revu,04-06-97
Jos Roofthooft is eigenlijk een 'alleskunner'. Al
meer dan 3 3 jaar staat hij in de showwereld als organisator, presentator, zanger en moppentapper.
De Morgen, 19-07-97
Flowcharter is uitgegroeid tot een alleskunner.
Een pakket met heel veel mogelijkheden en met behulp van de H T M L Flowcharter Web Publishing is
het mogelijk om schema's om te zetten naar H T M L
pagina's.
Computer thuis in bedrijf, december 1997
Reinhout is een alleskunner. Hij was goed in vioolspelen, hockeyen, meisjes versieren, school.
Nieuwe Revu, 21-01-98
alle-terreinfiets (<— Eng. all terrain bike), in
Vlaanderen gebezigde b e n a m i n g v o o r een terreinfiets die speciaal o n t w o r p e n is o m er moeilijke hindernissen in de n a t u u r mee aan te kunnen, zoals greppels, modder, hellingen, boomstronken en rotsen. Sinds het midden van de jaren tachtig bij ons populair. —> ATB'.
De mountain bike is en blijft een populaire fiets.
Wekelijks wippen duizenden Vlamingen op een
alle-terrein-fiets en zoeken de natuur op. Maar dit

sukses heeft ook een keerzijde: de draagkracht van
de natuur is vaak niet bestand tegen het grote aantal alle-terrein-fietsers.
De Morgen, 13-01-94
all-in (<— Eng.), alles inbegrepen. Meestal m.b.t.
volledig verzorgde reizen; n o t a ' s (inclusief alle
kosten); inkomsten (inclusief alle extra's).
Een verblijf op een gezinscamping vol foute trainingspakken, een dagje naar de Huishoudbeurs en
- als hoogtepunt - een tiendaagse busreis naar de
Costa Brava. Voor 99 gulden, all in.
de Volkskrant, 22-05-98
Zijn jaarinkomen bedraagt nu - all-in - zo'n 57
duizend gulden.
Elsevier, 26-06-98
luchtige, dansbare p o p m u z i e k . De bedenkers
van deze muziekvorm zijn Richard C a m e r o n
(tevens de peetvader van de easy* tune(s)) en
G e r r y Arling.
Die Japanse invloed is op All-in goed te horen.
Nieuwe Revu, 18-02-98
Toen iedere popjournalist en elke cameraploeg
zich in de ROXY gemeld had, was het al weer gedaan met de easy tune-rage. Maar aanstichter Richard Cameron heeft glorieus overleefd met een levensvatbare bijstelling van zijn easy tune-beginselen, nu all-in gedoopt. Alles kan, zolang het maar
lichtvoetig en dansbaar is, zoiets.
Oor, 21-02-98
alpha-geek (<— Eng.), deskundige o p computergebied, dit in tegenstelling tot de digibeet'.
Denkt u bij Alpha Geek aan een vreemdsoortige
kever of een pas ontdekte zon in een ver verwijderd
sterrenstelsel? Dan bent u lichtjaren ver uit de
buurt. Een Alpha Geek is diegene die ten kantore
het meest kaas heeft gegeten van computers, de engelbewaarder die door menig digibeet aangeroepen wordt wanneer die weer maar eens met de handen in het haar zit.
De Morgen, 29-08-98
alternativo, alternatieveling; iemand die zich
anders kleedt en anders gedraagt d a n de doorsnee burger; iemand met een alternatieve levenswijze. Voornamelijk jeugdslang en vaak
pejoratief. M e n gebruikt o o k de afkortingen
altioi alto*.
Een aantrekkelijke debuuthit (West End Girls) en
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een slimmere PR richting alternativo's, dacht ik.
Vinyl, september 1987
Met de gordijnen-actie lijkt het land een bolwerk
van alternativo's.
Diana Ozon: De Ozon expres, 1988
'Silver', een soort gospel voor alternativo's.
Humo, 20-04-89
Alternativo's hebben veel te sterk aangezette,
hard makende, zwarte lijnen om de ogen.
HP/De Tijd, 04-07-97
Recht tegenover het corporale type staan de alternativo en de nerd.
HP/De Tijd, 19-08-97
alterneut, schertsende of pejoratieve aanduiding voor een t h e r a p e u t die aan alternatieve
therapieën doet.
Marcel Hulspas, hoofdredacteur van het stichtingsblad Skepter, typeert de oprichters in 1987 als
een mengeling van twee soorten wetenschappets:
de 'sla-de-alterneut-op-zijn-kop'-types, de bestrijders, en de nieuwsgierigen, die misschien wel een
hang naar het mystieke hebben maar afgeschrikt
worden door 'al die wazige, esoterische clubjes in
kaarsverlichte kamertjes'.
HP/De Tijd, 07-11-97
alto, voor de definitie zie alternativo*. Jeugdtaal.
En de mode komt er op neer dat kinderen in egalitaire tijden naar gelijkheidsfabrieken moeten, en
dat je het elitebegrip ziet terugkeren in tijden van
prestatie en concurrentie. Of, dat ze kiezen of ze
kakker of alto worden.
Trouw, 07-11-97
Hippies, alto's, daar hebben we ook een vreselijke hekel aan.
Nieuwe Revu, 31-12-97
ama (acron. van alleenstaande
minderjarige
asielzoeker), k i n d d a t zonder ouders naar Nederland is gekomen. Sinds begin jaren negentig.
Een eigen afkorting hebben ze inmiddels: de
Ama's. De alleenstaande minderjarige asielzoekers, meer dan duizend tot nu toe, maken het
vluchtelingenprobleem nog ingewikkelder dan het
al is.
Vrij Nederland, 24-07-93
Gebouw 1 en 2 op het grauwe voormalig kazernecomplex zijn bestemd voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA'S).
de Volkskrant, 15-01-94
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1N D-medewerker Hendriks verdiepte zich anderhalve maand geleden in de onrustbarende stijging
vanuit West-Afrika afkomstige AMA'S (alleenstaande minderjarige asielzoekers).
Vrij Nederland, 03-09-94
Zonder meer terugsturen van deze AMA'S (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) blijkt vaak
moeilijk.
Elsevier, 16-12-95
Via het Asielzoekerscentium in Leerdam kwam
ze terecht in Zwolle, in een huis voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA'S).
Elsevier, 17-02-96
Ook de grondleggers van het ama-beleid, het
Paedologisch Instituut en prof. Baartman van de
vu spreken hun zorg uit over de gevolgen van de
plannen om ama's amper meer te bieden dan de
standaard asielprocedure.
Trouw, 21-11-97
amah, zie citaat.
De status van de au pair is in Nederland niet wettelijk vastgelegd. De au pair bevindt zich daardoor
in een grijs gebied, dat ruimte laat voor misbruik
van het systeem. De inwonende huishoudelijke
hulpjes uit de Füipijnen, de zogeheten amahs, worden tegenwoordig ook au pair genoemd.
Elsevier, 22-11-97
ambient (music) (<— Eng. ' o m r i n g e n d ' <— Sp.),
sfeermuziek van voornamelijk synthesizers, bedoeld om de luisteraar zich te laten verpozen.
Deze muziek w e r k t nergens storend en klinkt
a a n g e n a a m in de oren; meestal zonder begeleidende zang. H o u d t het midden tussen new" age
enmuzak".
Sinds ca. 1978. Een bekend beoefenaar van ambient music is de Britse m u z i k a n t
Brian E n o , die naar eigen zeggen de term als
eerste in het Engelse taalgebied gebruikte. Varianten zijn o.a. ambient house en ambient
techno.
... het dubbelalbum 'Gone to Earth', dat voor de
helft gevuld was met ambient music: omgevingsmuziek als 'aangenaam decor voor de luisteraar'.
Oor, 14-11-87
Voor de jaren negentig-generatie is Eno een van
de voorbeelden. Zeker voor een groep als The Orb,
die zijn idee van 'ambient music' verder doorvoerde.
de Volkskrant, 09-10-92
'We vonden het wel een gek geluid,' zegt Ad

Rock. 'Eigenlijk maakten die monniken al "ambient house" voordat de term was uitgevonden.'
NRC Handelsblad,
17-06-94
Hij woont in een kraakpand aan de Utrechtse
Oudegracht, waar bovenaan de vierde, zelfgebouwde trap een rustig ambiënt-house-deuntje
(met oosterse sitarriedeltjes) uit de stereo kabbelt.
de Volkskrant, 28-12-96
Voorzien van ambient-ritmes blijft de koormuziek verbazingwekkend overeind...
HP/De Tijd, 04-04-97
In de ene zaal klinkt acid, in een andere techno,
in een derde ambient.
HP/De Tijd, 08-06-97
amice (<— Lat.), vriend, als aanspreekvorm of
aanhef van een brief. Voorbeeld van archaïsch
taalgebruik d a t in de jaren tachtig nieuw leven
werd ingeblazen. Vooral in politieke kringen.
'Weledelzeergeleerde Amice', kan een dollend eufemisme zijn, als je met die hoogdravende titulatuur een vriend aanspreekt.
Mark Baeyens: Taal in stukjes, 1982
Sakkerloot amice, wat zit er weer een allerbekoorlijkst schepseltje naast U in Uw rijtuig.
jan Kuitenbrouwer: Lij f stijl, 1990
'Ik mag niet mopperen, amice,' zei Dirk-Willem.
NieuweRevu,
06-08-97
amicebrief ( « - Lat. amice 'vriend'), brief van
een politicus, meestal met de h a n d geschreven,
die een verzoek aan een bevriend collega-bewindspersoon bevat.
In het eerder deze week uitgelekte 'amice-briefje'
dat Bukman begin december aan Andriessen
schreef, wijst de bewindsman erop dat een verhoging van de gasprijs voor glastuinders tot een explosie van woede zal leiden.
NRC Handelsblad,
14-01-94
Bukman begrijp ik beter. Hij heeft zijn vingers
gebrand aan dat uit electorale overwegingen geschreven amice-briefje aan zijn collega op EZ.
HP/De Tijd, 19-08-94
Via een 'amice'-brief aan minister Gerrit Zalm
van Financiën kreeg Nuis voor elkaar dat we daar
konden gaan spelen.
Vrij Nederland, 11-02-95
Frits Bolkestein en het farmaceutische concern
M S D weten nu dat direct benaderen van ministers
riskant is. Het 'Beste Els'-briefje aan minister
Borst van Volksgezondheid heeft de lobby meer

kwaad dan goed gedaan. Het gevaar bij dit soort
pogingen tot onderonsjes is dat de ambtelijke top
van een departement er een stokje voor steekt. Het
is een kleine moeite een persoonlijk briefje te laten
lekken. In 1994 gebeurde dat met een 'amice-briefje' van de toenmalige minister van Landbouw Piet
Bukman aan zijn collega Koos Andriessen van
Economische Zaken.
HP/DeTijd,
11-10-96
De beschuldigingen van machtsmisbruik zijn
hardnekkig. Giuliani schreef een 'amice-brief' aan
een rechter, waarin hij vroeg om een mildere straf
voor een bevriende verdachte, die bovendien banden met de maffia onderhoudt.
Elsevier, 25-10-97
amigo: een tikkeltje te w i l d - (naar een reclameslogan uit de jaren tachtig voor een sigaar, de
wilde spriet), bij de jeugd populaire kreet,
meestal o m iemand af te r e m m e n die w a t al te
v o o r t v a r e n d is. Talrijke grappige varianten:
Ons spreken de mannenspecials niet aan. Een tikkeltje te tam, amigo.
Opzij, april 1987
Hij is gretig en een tikkeltje te wild, amiga.
Lydia Rood: Zij haar zin, 199s
Laat zich bij het shoppen vergezellen door naaste
medewerkers die daar 'enorm veel lol' aan schijnen
te beleven. Hebben waarschijnlijk ook hard gelachen om het overhemd in Tv-presentatorblauw en
expressionistische das - tikkeltje te wild, amigo?
HP/De Tijd, 21-02-97
Over vlotte taal gesproken: het D6é-kamerlid
Bob van den Bos reageert in januari 1997 als volgt
op de afkeurende reactie van zijn WD-collega
Weisglas op een Frans-Duits onderonsje in het kader van de Europese Unie: 'Een tikkeltje te wild,
amigo.'
Emile Bode en Menzo Willems: Binnenbofbargoens, 1997
Maar dat de VVD geen sociaal hart zou hebben,
dat gaat te ver. Groen: 'Dat valt bij ons in de categorie "tikkeltje te wild, amigo".'
Vrij Nederland, 28-02-98
amigocratie, het verlenen van diensten aan partijgenoten of vrienden, of het p a r a c h u t e r e n van
van hen in overheidsbanen. Deze informele en
pejoratieve t e r m , die aanvankelijk enkel in
Vlaanderen werd gebruikt, lijkt nu over te
slaan n a a r Nederland. Bedenker is de Leuvense
politicoloog Luc H u y s e .
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In de Belgische amigocratic gaat het met alleen
om het verkrijgen van banen en promoties, maar
ook om diensten.
de Volkskrant, 12-09-87
Wat dat betreft zijn de beelden uit de jaren zestig
veelzeggend: altijd glunderende ministers op de
eerste rij bij de inhuldiging van een of ander industrieterrein. Alsof zij het waren die voor nieuwe arbeidsplaatsen hadden gezorgd. Daar kwam dan
nog de 'amigocratie' bovenop, ja. Zo is bij de mensen het kwalijke vooroordeel gegroeid dat er zonder politieke kruiwagen weinig of geen toekomst is
te bevechten.
Elsevier, 12-02-94
Het stemmen op personen hangt nauw samen
met het sterk ontwikkelde sociale dienstbetoon.
Politici verlenen gunsten en bouwen populariteit
op hun plaatselijke 'amigocratie'.
NRC Handelsblad, 20-0^-9^
amsterdammertje, trottoirpaal; metalen paaltje
o p de stoep, bedoeld om het foutparkeren tegen
te gaan. Begin jaren zeventig w e r d e n de eerste
a m s t e r d a m m e r t j e s , toen nog van gietijzer,
d o o r de gemeente A m s t e r d a m geplaatst. M e t
de jaren verschenen ze ook in het straatbeeld
van andere steden: onder een andere n a a m , geverfd in een andere kleur en meestal voorzien
van het s t a d s w a p e n . Het echte a m s t e r d a m m e r tje heeft drie andreaskruisjes. N i c o Scheepmaker m a a k t e er ooit een gedicht over. —> damrakkenje'.
De palitis heeft hier ernstig om zich heen gegrepen. Overal hebben we een 'amsterdammertje'
omheen gezet, om iets te bevorderen of juist tegen
te gaan.
Jos Brink: Stukje voor stukje, 1985
Ondanks een woud van Amsterdammertjes zijn
de verkeersaders van de Amsterdamse binnenstad
volkomen dichtgeslibd.
A.C. Baantjer: De Cock en een dodelijke dreiging,
1988
Herprofilering heet dat officieel. Wanneer het
gaat gebeuren is nog onduidelijk, maar als het betekent dat de woekering van parkeerhokken, amsterdammertjes, glasbakken en bouwketen een
halt wordt toegeroepen, dan hebben niet alleen
Henk Pfann en zijn bronzen meisje reden een zucht
van verlichting te slaken.
de Volkskrant, 31-05-91
Ik heb tijdenlang gezegd dat ik een 'Amsterdam-
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mertie was, totdat iemand me beleefd uitlegde dat
dat geen inwoner van de hoofdstad is, maar /.o'n
klem paaltje.
Avenue, oktober 1991
De volgende is een student, gepakt wegens diefstal van een Amsterdammertje.
Elsevier, 12-07-9-'
amuse (<— Fr. amuse-gueule),
hapje bij het aperitief in een restaurant. Vaak uitgesproken als
amuusje.
Ik kan van deze stukjes ganzelever geen mooie
plakken meer snijden. Ze zijn alleen nog te gebruiken vooreen 'amuse', een klein hapje vooraf van
het huis.
Vrij Nederland, 18-07-87
Meer ideeën uit het buitenland, de Oosterse keuken integreert verder in de Westerse. En de amuse
(klein verrassend welkomsthapje) is uit de hand
gelopen.
Nieuwe Revu, 02-0 r-92
Hier werd niet langer toegesproken, hier werd
genoten van 'amuses' en wijn en elkaar.
HP/De Tijd, 07-02-92
anabole steroïden, spierversterkende middelen,
gebruikt als doping. O o k bekend onder de
n a a m anabolica. Sinds 1976 voorkomend o p de
dopinglijst. De bekendste en meest gebruikte
anabole steroïden zijn d i a n a b o l , p r i m a b o l a n ,
s t r o m b a en durabolin. In Nederland is gebruik
ervan strafbaar volgens de geneesmiddelenwet.
Bijwerkingen zijn o.a. een vette huid; vorming
van acne; t o e n a m e van het lichaamsgewicht;
a b n o r m a l e geslachtsdrift; hoge bloeddruk. In
1988 k w a m e n deze middelen in de belangstelling toen Ben J o h n s o n olympisch kampioen
werd en met 9,79 seconden een nieuw wereldrecord vestigde. Een paar dagen nadien bleek
tijdens een dopingtest dat hij al een tijd lang
anabole steroïden gebruikt had. Hij verloor
meteen zijn wereldrecord en medaille.
Anabole steroïden kwamen vorig jaar sterk in de
belangstelling te staan, toen bleek dat de Canadese
atleet Ben Johnson dank zij het gebruik ervan de
snelste man van de wereld was geworden.
Natuur & Techniek, maart 7989
Smit noemt ook Raymond de Vries een verdachte
bron. De voormalig hoogspringer die nu niet alleen sprintster Merlene Ottey begeleidt, maat ook
een aantal Afrikaanse toplopers, zou ook zelf (zes

weken lang) hebben geëxperimenteerd met anabole steroïden.
de Volkskrant, 20-03-92
Het blijkt dat in twee jaar tijd het aantal jongens
onder de achttien jaar dat verslaafd is aan anabolen is verdubbeld tot een half miljoen.
Opzij, april 19 9 2
Anabole steroïden hebben de aangename eigenschap dat ze snel effect sorteren.
NRCHandelsblad,
06-06-92
De anabole steroïden en agressieve afslankmiddelen als Ianomin Forte worden verkocht door
dealers die bij sportscholen trainen of in dienst
zijn.
de Volkskrant, 07-05-97
anarcho, jeugdslang voor 'anarchist, dwarsligger'.
... knusse trefplaats voor arto's, anarcho's en
moderno's...
Oor, 03-12-88
Anarcho. Een anarchist, een persoon die zich tegen bestaande regels verzet.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso 's, bigi's,
crimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
Met zijn blauwe haar en zijn door veiligheidsspelden bijeen gehouden kleding ziet hij er uit als
het archetype van de krakende anarcho.
Haagse Post, 09-06-90
anarchofeminisme, variant van het feminisme
die is verbonden met de idee van het anarchisme. H i e r v a n afgeleid: anarch ofeministe*. —> cyborgfeminisme'.
O p 4 maart is er een special over anarchofeminisme, met o.a. een discussie over vrije liefde en
dienstplicht voor vrouwen.
Opzij, maart 1987
anarchofeministe, v r o u w die het anarchofeminisme' a a n h a n g t .
Z o was het mogelijk om achter de redactietafel
onder anderen een radicaal lesbische anarcho-feministe, een academica met een dure baan op de
universiteit, een welzijnswerkster die de hele dag
had geco-counseld en een studerende huismoeder
aan te treffen.
Opzij, maart 1989
anarchopunk,-rock, punk- of rockmuziek met
een sterke politieke o n d e r t o o n . De muziek

komt o p de tweede plaats, na de radicale boodschap. O o k in samenstellingen als anarchopunkgroep.
The Poison Girls begonnen hun muzikale loopbaan eind jaren '70 in nauwe liantie met de anarchopunkgroep Crass...
NRC Handelsblad,
29-11-85
Zounds, een anarcho-punkgroepje met popinvloeden.
Fabiola, april 1986
Zo fietsten tot voor kort de meeste anarchopunkbands door de goegemeente.
Oor, 21-02-87
Waarom is er sprake van een anarcho-punk 'uitmonstering'?
de Volkskrant, 25-09-93
De studie van Savage (géén pseudoniem) is om
boekhoudkundige redenen van groot belang: niet
alleen de diverse substijlen binnen de punk, van
het arbeidereske 'Oi' tot en met de strenge anarchopunk van groepen als Crass en Conflict, maar
ook de meest obscure punkgezelschapjes hebben in
'England's Dreaming' een plaats gevonden.
HP/De Tijd, 01-07-94
beoefenaar van deze m u z i e k v o r m .
Een anarcho-punk zou er met een gemene spuitbus een grootkruis over trekken...
René Stoute: Het grimmig genieten, 1991
'Dat was in onze tijd wel even anders,' hoor je
hier ter redactie steeds vaker. Of: 'Hebben we dat
niet al eens eerder gezien?' Het is de bekende
klaagzang der dertig-plussers die worden geconfronteerd met de nieuwste rages, muziekstijlen of
andere vormen van jongerencultuur. Maar heden
ten dage lijkt er wel iets van te kloppen, als je de
zoveelste neo-hippe positivo of anarcho-punk aan
je voorbij hebt zien trekken.
Oor, 28-10-92
anarchopunker, -rocker, iemand die anarchopunk'', -rock beoefent.
'Anarchorockers waren we toch?' roept Niels.
Opscene, december 1993
anchorman,-vrouw (<— Eng. anchor + -man,
-vrouw), centrale presentator of presentatrice
van televisienieuws. Introduceert de journalisten die het veldwerk verrichten en geeft een
synopsis van h u n verhaal. Daarbij w o r d t d a n
van een studio overgeschakeld n a a r de reporter
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ter plaatse. Een anchorwoman
heet ook wel een
anchorette. De laatste tijd worden deze termen
vernederlandst tot ankerman' of
ankervrouw.
Kees Jansma, anchor man inzake voetbal, ziet
voor zichzelf straks in Italië niet dezelfde rol als bij
hetEK van 1988...
Sport International, mei 1990
Een echte anchorman (nieuwsbrenger) is journaal-presentatorjoop van Zijl niet. 'Daarvoor
mankeert de diepte,' zegt hij zelf.
de Volkskrant, 02-11-91
Al jaren is ze de anchor-vrouw van Tijdsein. Zakelijk, BBC-achtig, barst ze door het scherm.
Elsevier, 21-08-93
Henk Terlingen, tegenwoordig 'anchor man' bij
RTL 5, deed de presentatie.
HP/De Tijd, 29-10-93
De anchorman van de Nederlandse televisie zei
dat hij sinds zijn aantreden in februari bij zijn nieuwe werkgever 'een grote berg negativisme' over
zich uitgestort zag.
Elsevier, 30-11-96
anders-actieven, eufemisme voor 'mensen met
een uitkering'. H e t w o o r d werd voor het eerst
gebruikt door c N v ' e r Hofstede voor de radio
tijdens de WAO-zondag (volgens sommige
bronnen in juli 1991). —» inactieven",
actieven*.
angel dust (<- Eng.), P C P (Fencyclidine), een
verdovingsmiddel uit de diergeneeskunde,
m a a r als d r u g gebruikt een gevaarlijk hallucinogeen middel.
... door die combinatie van 'Angel Dust' en drank
werd hij vast agressief.
Peter Andriesse: Desperado's, 1981
Ik rookte marihuana en Angel Dust, en mengde
coke met heroïne.
Humo, 24-01-85
Een of andere kwalijke grappenmaker had de
drug P C P , ook bekend als 'angel dust', door het
eten gemengd.
De Morgen, 06-01-9-/
angiografie («— Gr. aneion 'bloedvat' + graphein
'schrijven'), r ö n t g e n o n d e r z o e k van de bloedvaten na injectie van een substantie als iodine.
G e h o o r d o p televisie, jaren tachtig.
Angstgegner (<— Dui.), in de voetbalsport: gevaarlijke tegenstander; een tegenstander van
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wie het traditioneel moeilijk winnen is, zelfs al
staat hij lager o p de ranglijst. Tegenwoordig
ook buiten de sport gebruikt.
Landskampioen PSV zal de krachten meten met
'Angstgegner' FC Utrechten iedereen verheugt
zich op een spannende wedstrijd.
HP/DeTijd,
23-08-91
Bulgarije, de nummer vijf van het F.K, geldt als gevaarlijk. 'Onze bekende Angstgegner, waarbij het
goed is dat we een herkansing krijgen,' zo voorspelde o KT-woordvoerder Bakker de gang van zaken.
de Volkskrant, 09-05-92
Ischa Meijer heeft mij ooit in de Haagse Post een
mini-Fellini genoemd. Dat was absoluut ironiserend bedoeld, maar ik ben wel een groot bewonderaar. Fellini is bij al mijn werk een beetje een
'Angstgegner' geweest. Ik heb altijd de angst gehad dat critici zouden zeggen dat iets van mij we!
heel erg Fellini was.
HP/De Tijd, 29-10-93
Wat het voor Vallei nog erger maakt is dat Ed
Waterland een aloverheersende vijand van hem is,
een Angstgegner, een man die bovendien van hem
verschilt als de nacht van de dag.
NRC Handelsblad, 29-08-9-/
En voetbalprofessor Kraay niet te vergeten, de
ware Angstgegner met het brede kikvorsgezicht,
wiens liefde voor het spel zover gaat dat hij een
zoon op de wereld heeft gezet die over voetbal zelfs
probeert te zingen.
HP/De Tijd, 10-10-9/
Ook de andere 'Angstgegner' van de politie,
'Blauwe Henkie', is die nacht niet in de buurt gesignaleerd.
Elsevier, 3 t-o 1-98
animatronics (<— Eng.; van animation + electronics), v o r m van animatie waarbij technieken
uit het p o p p e n t h e a t e r gecombineerd w o r d e n
met elektronica om speciale effecten te verkrijgen. De marionetten w o r d e n hierdoor minder
houterig en stroef. H e t idee k o m t eigenlijk van
Walt Disney, die er al in de jaren zestig mee experimenteerde voor Disneyland en andere them a p a r k e n . H e t w o o r d o n t s t o n d begin jaren zeventig in het Engelse taalgebied, m a a r raakte
pas in de loop van de jaren tachtig bij ons bekend.
Daarnaast is de voornaamste troef van deze amusante griezelparodie uiteraard Audrey 11 zelf, een

verbluffend werkstuk van 'animatronics'-expert
Lyle Conway.
De Morgen, 24-06-87
Een film met als titel 'Loch Ness' laat uiteraard
vermoeden dat het hier om een of andere 'monsterpic' zal gaan, zeker als de aftiteling vermeldt dat
we ons aan 'animatronics'-toestanden uit de beroemde Creature Shop van Jim Henson mogen verwachten.
De Morgen, 11-07-96
Anita, in het jeugdslang de a a n d u i d i n g voor een
onbenullig meisje van de huishoudschool; een
preuts en keurig meisje. -+Johnny's" en Anita's,
Johnny's' en Marina's.
Anita. Prototype van de huishoudschool: Kijk
die Anita's daar weer zitten op dat bankje.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's...Jongerentaalwoordenboek,
1989
Anita. Onbenullig en soms ook ordinair meisje,
tutje: 'heb je dat kind van de nieuwe buren al gezien? Die nieuwe buuf, ja, wat een anita hè!'
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
Je ziet sommige parfumverkoopsters in De Bijenkorf er nog weleens op rondlopen. Of Engelse Anita's, wanneer ze 's zomers de discotheken van Lloret of Heraklion onveilig komen maken.
Nieuwe Revu, 21-08-96
Maat waakzaamheid is geboden: straks blijk je
een Anita in huis te hebben gehaald - grietjes die
het alleen om je geld te doen is. 'Geef ze goud, geef
ze een Citta, en dan heb je een Anita,' waarschuwt
Wim.
HP/De Tijd, 07-02-97
ankeiler, zie

a(a)nkeiler.

ankerman,-vrouw, vernederlandsing van anchorman' en anchorwoman,
de centrale presentator of presentatrice van een televisieprogramma.
Een ankervrouw of -man, is gewoon het vaste gezicht van het nieuws. Een omroepster is het vaste
gezicht van een televisiezender. Da's het verschil.
De Morgen, 26-01-89
W. L. Brugsma, oud-ankerman van onder meer
'Achter het Nieuws', noemt de omroepen zonder
een spoor van mededogen 'idiote oude verenigingen' en 'lijken boven de grond': 'In plaats van ze
kunstmatig warm te houden, kun je ze beter begrav e n - d e VARA incluis.'
HP/De Tijd, 27-01-95

Ooit maakte ze naam als chroniqueur van klein
geluk bij het toenmalige halfzes-Jounaal, waar ze
een gouden duo vormde met ankervrouw Maartje
van Weegen.
HP/De Tijd, 02-08-96
ankertje, anticonceptiemiddel d a t in de baarmoeder gebracht w o r d t en daar, d o o r d a t het
k o p e r bevat, de ontwikkeling van het b a a r m o e derslijmvlies beïnvloedt, de spermatozoïden
blokkeert e n de ontwikkeling v a n eitjes uit de
eierstok afremt. Werd ontwikkeld d o o r de N e derlandse gynaecoloog, z a k e n m a n en a m b t e naar Willem van O s . H e t ankertje, o o k wel
multiload g e n o e m d , werd voor het eerst geïntroduceerd in november 1974 o p h e t wereldcongres over fertiliteit en steriliteit in Buenos
Aires. Z o g e n o e m d vanwege de v o r m .
Hij (Van Os - M D C ) construeerde het 'ankertje':
een combinatie van de goede dingen van het spiraaltje (de werking en relatief grote betrouwbaarheid) en van het Dalkonschildje (de plaatsing).
Trouw, 14-12-91
anno (negentien) nu, schertsend voor 'tegenwoordig; vandaag de d a g ' .
'Was jij niet links?' plaagde de sopraan. 'Jazeker,
maar we leven anno negentien nu, de tijden zijn
veranderd.'
Inigo Meerman: Donatello en Moerlemei. Twee
novellen, 1994
Zeven jaar later ontmoette hij bassist Dusty Hill
en drummer Frank Beard en anno nu heeft hij zich
al twintig jaar niet geschoren.
Nieuwe Revu, 11-09-96
Anno nu zijn de belangrijkste voorwerpen uit die
periode zeldzaam geworden, zitten de prijzen aan
hun plafond en is autodidact Leidelmeijer dè autoriteit op dit gebied.
HP/De Tijd, 04-10-96
Anno nu biedt het Nederlandse film'wereldje' de
aanblik van Almere op een willekeurige zondagavond: een desolate, ingesufte boel.
Oor, 22-03-97
Ik zit minder stuk na afloop, voel echt het verschil. Eigenlijk is het anno nu 'a piece of cake'.
HP/De Tijd, 25-04-97
Aardig is dat je vanuit een bepaald onderwerp
naar 'Deze Tijd' kunt switchen, om na te gaan hoe
de ideeën van toen anno-nu zijn uitgewerkt.
Computer.'Totaal, mei 1997
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In een democratie anno nu vergt het ongelooflijk
veel creativiteit om als volkspartij de massa te winnen voor veranderingen die je stug en gestaag werkend probeert door te voeren.
Nieuwe Revu, 14-05-97
Smoke City slaagt erin die heerlijke Braziliaanse
love-feel volledig anno nu neer te zetten.
ZIN, augustus 1997
anonimiseren, a m b t e n a r e n t a a l voor 'het doen
verdwijnen van belangrijke stukken'. G e h o o r d
in de jaren tachtig.
antecedenten hebben (<— Lat. antecedens 'voorafgaand'), bij de politie gebruikte u i t d r u k k i n g
voor 'een strafregister hebben'.
Doodeman bevestigt dat ook in Haarlem steeds
meer criminelen de kleinschalige handel controleren. 'Wie antecedenten heeft, zet de zaak domweg
op naam van zijn vriendin.'
Elsevier, 20-07-91
Jongens die niet voor de eerste keer zijn opgepakt
en doorgaans een reeks 'antecedenten hebben': inbraak en diefstal.
Het Parool, 24-0 8-9 r
U bent gerespecteetd jurist, u houdt een eigen
kantoor in Zwolle, u boert niet slecht als ik het zo
mag zeggen. U heeft bij ons geen antecedenten.
]ac. Toes: De afrekening, 1994

anti-kraakwacht, benaming voor mensen die
gratis of tegen geringe vergoeding een leegstaand pand mogen bettekken om te voorkomen d a t het gekraakt w o r d t . Reinsma (1984)
vermeldt alleen antikraakwonen,
terwijl Van
Dale (1992) het h o u d t bij
kraakwacht.
Brink en zijn echtgenote hoeven geen huur te betalen, omdat ze fungeren als 'anti-kraakwacht'.
De woning is eigendom van het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.
Trouw, 22.-0 5-y 1
Nu huizen er antikraakwachten in de panden.
Nieuwe Revu, 17-09-97
anti-kraakwoning, leegstaand p a n d d a t bew o o n d w o r d t o m te voorkomen d a t het gekraakt wordt.
De fotografen die elkaar leerden kennen op de
opleiding voor fotografie in Den Haag en na hun
afstuderen bijna wekelijks samenkomen, hebben
zich verzameld in de Amsterdamse antikraakwoningvan Martine.
HP/De Tijd, 30-05-97
Antillenroute, juridische constructie om de Nederlandse fiscale wetgeving te o n t d u i k e n : ondernemingen plaatsen geld o p b a n k e n in het
buitenland, zoals de Antillen. Een dergelijke
onderneming w o r d t in het slangtaalgebruik een
Antilliaantje g e n o e m d (Kort, 1996).

antici (epon., naar de Italiaanse diplomaat Paolo Antici), Eurojargon voor 'diplomatieke supersecretaris'. Fungeert als intermediair tussen
regeringsleider en de delegatie buiten de vergaderzaal. Hij of zij is verbonden aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese
Unie. Bron: Elsevier, 1997 (juiste d a t u m niet
bekend).

Het vorige kabinet met de huidige minister-president Kok op Financiën heeft verschillende maatregelen genomen om een einde te maken aan belastingontduiking via de zogenoemde Antillenroute.
NRC Handelsblad, 26-08-94

antifa, informele verkorting van antifascistisch.
De neonazi's bonkten er op de ramen, schreeuwden leuzen - 'Geen geld voor antifa geweld' - en
ploegden de voortuin van Rosenmöller om.
Vrij Nederland, 07-03-98

Twee keer kwam hij in het nauw, de eerste keer
omdat hij de zogeheten Antillenroute zou hebben
gebruikt om belasting over zijn pensioen te ontlopen, en de andere keer omdat hij in zijn belastingaangifte een te lage cataloguswaarde voor zijn lease-auto zou hebben opgegeven.
HP/DeTijd,
30-08-96
Een heksenjacht van 'Nova' op zijn particuliere
financiën (beleggingen via de Antillenroute en een
fiscaal akkefietje met een bedrijfsauto) overleefde
hij met superieur gemak.
Elsevier, 02-08-97

anti-hondenstok, stok die elektrische stroom afgeeft en w a a r m e e aanvallende h o n d e n k u n n e n
w o r d e n verlamd. W o r d t d a a r o m ook wel paralyser of stroomstok g e n o e m d . In gebruik bij de
politie. Eind jaren tachtig gehoord o p de r a d i o .

J.O

Berichten over belastingvlucht naar België en ingewikkelde Antillenroutes hielden de ondergangsstemming in leven.
De Groene Amsterdammer,
18-01-95

Volgens de NEi-studie zou gebruikmaking van de
Antillenroute in 2000 met 3,3 procent een significante bijdrage kunnen leveren aan het Antilliaanse
bruto nationaal produkt.
Elsevier, 04-10-97
anti-raketraket (<— Eng. antiballistic
missile),
defensief systeem om vijandelijke raketten in
h u n vlucht te onderscheppen en te vernietigen.
WD-woordvoerder Voorhoeve ging zoals gezegd
veel verder. Hij wil ondermeer Europese anti-raket-raketten.
de Volkskrant, 29-06-85
anti-virus, software die speciaal is o n t w o r p e n
om computervirussen te neutraliseren; een
elektronisch vaccin. —> computervirus".
Apeldoorn: even-bellen, schertsende uitdrukking, gebruikt wanneer er iets mis is en men een
beroep m o e t doen o p een instantie of p e r s o o n ;
populaire slogan uit het begin van de jaren negentig en m o t t o van de Apeldoornse verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer. D e reclam e c a m p a g n e met deze slogan werd in 1 9 8 4 bedacht d o o r copywriter Christian Oerlemans en
vormgever Fons Bruijs, beiden verbonden aan
het reclamebureau Geudeker O e r l e m a n s . De
spotjes moesten het belang van de telefoon en
het persoonlijk contact met de klant onderstrepen. D e geschiedenis van de kreet gaat overigens verder terug. In Apeldoorn is het Rijks
C o m p u t e r C e n t r u m gevestigd, en het grootste
deel van de terminals w a s destijds verbonden
met de mainframe in Apeldoorn. Ging er iets
mis, d a n w a s een telefoontje voldoende om te
weten w a t er gaande w a s .
Een andere schrijn waarvan Franzen het deksel
optilt, is de Even Apeldoorn Bellen-campagne.
Waar die campagne op briljante wijze in slaagt,
is vooral het geheimhouden van de naam van de
afzender (Centraal Beheer) en volgens Franzen is
dat 'de grootste, meest voor de hand liggende fout,
die het makkelijkst te vermijden is'. 'Oeps, even
Apeldoorn bellen,' zou je haast zeggen, want laat
die campagne in het vak nu toch ongeveer gelden
als hét voorbeeld van wat reclame zou behoren te
zijn.
HP/De Tijd, 24-01-96
De meningen in de branche zijn verdeeld. Het risico is dat de kijker het filmpje onthoudt maar niet

het merk. Het even-Apeldoorn-bellen-effect heet
dat in de reclamewereld.
Elsevier, 08-02-9-/
'Recht op schadevergoeding'; 'Kan ik effe vangen'; 'Even Apeldoorn bellen'; 'Ik ben de Amersfoortse niet' of 'Pech moet weg'. Allemaal eigentijdse leuzen die een samenleving tekenen waarin
schade en pech steeds meer als onverdraaglijk en
onaanvaardbaar worden gevoeld.
NRC Handelsblad, 08-08-97
apenrots, slangbenaming voor het g e b o u w van
het ministerie van Buitenlandse Z a k e n , gelegen
aan het Bezuidenhout te Den H a a g . H e t gaat
om een laat-modernistische constructie, w a a r van de architectuur gelijkenis vertoont met een
apenrots. Mogelijk is de b e n a m i n g ook figuurlijk voor een plaats w a a r bepaalde gedragsregels heersen; of we hebben te m a k e n met een
woordspeling met de n a a m van de architect,
D . A p o n ('Aponrots').
Je mag dan op die aperots in Den Haag een hele
piet zijn, hier in de familie ben je maar een snotneus.
Koos van Zomeren: Oom Adolf, 1980
Er is de afgelopen jaren veel meer gebeurd, waardoor de sfeer op de Apenrots (Buitenlandse Zaken)
aan het Bezuidenhout grondig is verpest.
de Volkskrant, 17-04-89
Tegen de gebruiken in heeft Financiën geen afschrift verzonden naar de Apenrots, zoals het ministerie van buitenlandse zaken wordt genoemd.
Elsevier, 21-03-91
O p de 'Apenrots', het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, wordt gezegd dat Van
Mierlo om 'agenda-technische redenen' verstek
moest laten gaan.
Elsevier, 19-07-97
apenstaart(je), informatieve benaming voor het
typografisch symbool @, d a t bijvoorbeeld in
elektronische berichten (e-mail") gebruikt
w o r d t . H e t dient d a n als scheiding tussen de
n a a m van de instelling of het individu, en de
n a a m van de c o m p u t e r van de adreshouder. In
computerkringen heet de PvdA ook gekscherend 'Partij van de A p e n s t a a r t ' (Elsevier, 1006-95).
Er werd geapplaudisseerd toen op het einde van
de druk bijgewoonde persbijeenkomst in het Brusselse stadhuis het logo werd voorgesteld dat Johan-
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na Eischer, een grafisch ontwerpster, ontwierp
voor het evenement "Brussel, Europese cultuurstad
van het jaar 2000'. Ze koos voor een omgekeerde
variant van het apenstaartje, waardoor de letter 'b'
wordt gevormd - een aantrekkelijk logo dat tot de
verbeelding spreekt.
De Morgen, 26-11-97
apestoned, erg onder invloed van verdovende
middelen. Variant o p zo zat als een aap. Informeel.
De Senegalezen lagen apestoned te kooi...
Bert Jansen: Zweedse meisjes, 1979
En hij was stoned. Apestoned.
Barend Toet: Het kathmandukomplot,
1991
APK-keuring (acron. van algemene
periodieke
keuring), jaarlijkse keuring van personena u t o ' s . In Nederland is deze technische c o n t r o le, waarbij o.a. gelet w o r d t o p p u n t e n die belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid en het
milieu, verplicht. Z e w e r d ingevoerd in 1 9 8 5 .
En dan is er de categorie die ziekten wil voorkomen en de kuur ziet als een algehele doorsmeerbeurt tijdens een APK-keuring.
Elsevier, 28-06-97
Die auto zou domweg niet door de apk-keuring
zijn gekomen als de uitlaat en de remvoeringen niet
waren vervangen.
Trouw, 18-09-98
applausmachine (eigenlijk ' a p p a r a a t w a a r m e e
de d u u r van een applaus gemeten w o r d t ' ) , pejoratieve aanduiding voor het verschijnsel w a a r bij politieke voorstellen kritiekloos aanvaard
w o r d e n , met n a m e d o o r een deel van de coalitie. Meer algemeen voor elke kritiekloze goedkeuring van iets.
Maar toen was Fabers voorstel al afgestemd. En
de applausmachine was al in volle werking.
Vrij Nederland, 01-02-86
Over de manier waarop Gorbatsjov de macht
naar zich trok, is men het ook wel eens. Ter Beek
spreekt van een 'paleisrevolutie', Bezemer van een
'staatsgreep'; en de paradoxen zijn niet onopgemerkt gebleven dat Centraal Comité en Opperste
Sovjet, 'waaraan voor de toekomst zo'n belangrijke plaats wordt toegedacht, als altijd applausmachines bleven'...
N R C Handelsblad,
14-10-88
De applausmachine daverde donderdag in Brigh-

42

ton minuten lang door. Met opgeheven armen nam
de 'verlichte' 'Chancellor of the Exchequer' de hulde in ontvangst, zoals dat een moderne, economische goeroe betaamt.
de Volkskrant, 1 f-; 0-88
De partijcultuur van het CDA is aan het veranderen. Het partijvolk emancipeert zich geleidelijk
van applausmachine tot tegenspreker.
de Volkskrant, 14-06-91
Dat is vooruitgang in Amerika: de applausmachine die de conventie al was, nu gemechaniseerd.
HP/DeTijd,
28-08-92
En de voormalige discussiepartij PvdA is een applausmachine voor Kok-i geworden.
Elsevier, os-04-97
Dat is goed voor de formatiebesprekingen, misschien goed voor de campagne, maar het is niet
goed voor een partij die verder vooruit wil kijken
en meer wil zijn dan een applausmachine voor een
succesvolle minister-president.
Vrij Nederland, r 1-10-97
Het college is een 'applausmachine'.
Trouw, 13-02-98
applicatie, c o m p u t e r p r o g r a m m a , zoals een
tekstverwerker, rekenblad, d a t a b a s e enz.
Applicatie: Toepassingsprogramma.
Computerterminologie.
Van ASCII tot Z-Modem,
1992

De applicaties volgen daarbij de 'look and feel'
van het platform waarop zij draaien.
Software Magazine, januari/februari 1996
Wanneer u een bestand wilt bekijken of printen
en u verkeert in tijdnood kan het soms tergend
langzaam duren voordat een applicatie is opgestart.
PC-Active, januari 1997
Door de mogelijkheid om naast tekstlinks ook
applicaties te activeren is het zelfs mogelijk om
complete menu's vanuit askSam te bouwen.
Computer'.Totaal, mei 1997
approach (<— Eng.), benadering; manier o m iets
a a n te p a k k e n .
Mijn al te opgewonden 'approach', die mannen
hetzij een acute aanval van faalangst bezorgt, hetzij op de vlucht jaagt voor een dreigend huwelijksaanzoek.
Lydia Rood: Zij haar zin, 199;
aquajoggen,-jogging (<— Lat. aqua ' w a t e r ' ) , het

doen van fitnessoefeningen in een ondiep
z w e m b a d ; een v o r m van aerobics", m a a r d a n in
water. Dit laatste w o o r d werd met aqua gecombineerd tot het handelsmerk aquarobics".
Het was plotseling een voldongen feit dat ze de finale moest halen. Ondanks die lange periode van
aqua-jogging die niets met lopen had te maken.
de Volkskrant, 02-01-93
Tijdens een proefbaantje in het Amsterdamse
Zuiderbad baarden we behoorlijk wat opzien met
deze vrolijk gekleurde waterwanten. Eigenlijk zijn
ze bestemd voor het zogenaamde aquajoggen (het
meest foute woord van de afgelopen jaren).
Wave, mei 1995
Aquajoggen. Van oorsprong blessurebehandeling, nu watertrappend gevecht tegen het stromen
van de tijd door met gewichten verzwaarde ouden
van dagen.
Vrij Nederland, 06-05-9 ƒ
Ik ga sinds enige tijd 's morgens vroeg een beetje
aqua-joggen.
Nieuwe Revu, 14-08-96
Ik heb een gloednieuwe fiets aan barrels gereden
en de band voor aquajogging is versleten.
Trouw, 02-01-98
aquarobics (<— Eng.; handelsmerk, n a a r anal.
van aerobics"), hetzelfde als aquajoggen". In
Amerika gelanceerd in 1 9 8 0 .
Ze hoorden van babyzwemmen en aquarobics,
en Margreet volgde een opleiding voor zwemlerares.
HP/De Tijd, 02-10-98
aquasauna (<— Lat. aqua ' w a t e r ' ) , k u u r o o r d .
Er kwamen tropische zwembaden, de aluminium-huisjes werden geschakelde bungalows, omgeven door groen en rustgevende waterpartijen en er
kwamen sporthallen en aqua-sauna's (kuuroorden) en dat alles onder het motto: 'Wat ik leuk
vind, vindt ook een ander leuk.'
HP/De Tijd, 08-09-9$
aquascooter (<— Lat. aqua ' w a t e r ' ) , d o o r een
t u r b i n e m o t o r aangedreven snel vaartuigje;
combinatie van een motorfiets en een w a t e r s k i .
... de aquascooters en de duikuitrustingen moesten verder garanderen dat niemand zich ook maar
een moment kon vervelen.
Haagse Post, 28-01-89

arbeidshygiënist, iemand die onderzoek doet
n a a r en adviezen geeft over verbetering van de
arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld bij het
sick-buildingsyndroom'.
Een arbeidshygiënist (een nieuw beroep) is iemand die zich bezig houdt met alles wat de gezondheid en het welzijn van de werkende mens kan bedreigen.
de Volkskrant, 18-01-84
Arbeidshygiënist Van Vugt geeft advies over
werkomstandigheden.
Elsevier, 27-02-88
arbeidskaart, in België: k a a r t w a a r m e e een
werknemer moet bewijzen d a t hij arbeid m a g
verrichten. In 1985 ingevoerd om het zwartwerken te bestrijden.
arbeidskostenforfait, in Nederland: het bedrag
aan beroepskosten d a t werkenden, t o t een
m a x i m u m b e d r a g , van h u n loon mogen aftrekken voor de belasting.
Het kabinet buigt zich vooral over maatregelen
die de werkgelegenheid bevorderen, zoals verhoging van het arbeidskostenforfait, het belastingvoordeel voor werkenden.
de Volkskrant, 16-07-93
Omdat de hoogte van de bijstandsuitkering is gerelateerd aan het minimumloon gaat die ook naar
beneden. Daar bovenop kan een extra verlaging
van de uitkering komen omdat het CDA ook het
verschil tussen lonen en uitkeringen wil vergroten.
Dit kan echter ook worden bereikt door het werk
fiscaal te belonen met een verhoging van het arbeidskostenforfait; het vaste bedrag aan beroepskosten dat werkenden mogen aftrekken van hun
loon- en inkomstenbelasting.
NRCHandelsblad,
20-08-93
Het arbeidskostenforfait gaat van 5 naar 6 procent...
Elsevier, 18-09-93
D66 wilde het geld gebruiken voor een tariefsverlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Het
CDA dacht aan een verhoging van de fiscale aftrek
voor mensen met een baan, het zogeheten arbeidskostenforfait.
NRC Handelsblad, 19-11-93
Het arbeidskostenforfait, het bedrag dat boven
de belastingvrije voet extra mag worden afgetrokken door mensen met werk, wordt verhoogd van
acht tot tien procent van het inkomen uit arbeid,
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meteen maximum van z.562 gulden per jaar.
Elsevier, 14-09-96
Melkert was altijd voorstander van het verhogen
van de heffingsvrije voet en het vaste bedrag dat
werkenden mogen aftrekken (het arbeidskostenforfait).
Trouw, 28-02-97
arbeidspool, gemeentelijke organisatie die langdurig werklozen (boven de 21 jaar) aan het
w e r k helpt. De arbeidskrachten w o r d e n door
deze pools (Engels voor 'verenigingen, organisaties') uitgeleend aan bedrijven die geen directe concurrent hebben. Dit zijn d a n niet alleen
gemeenten, m a a r ook s p o o r w e g e n , streekvervoer, o p e n b a r e nutsbedrijven enz. De bedoeling
is vooral dat de langdurig werkloze werkervaring opdoet w a a r n a hij of zij makkelijker aan
werk kan geraken. Initiatiefnemers van het
w e t s o n t w e r p hiertoe w a r e n de PvdA-fractieleden Buurmeijer en Leijnse.
De mensen in de arbeidspool waren in dienst van
de SHB en werden, ook als er voor hen geen werk
was, betaald.
Spectrum jaarboek 198 ?
De arbeidskracht die door de arbeidspool wordt
uitgeleend, krijgt het salaris dat hoort bij de baan
die tijdelijk wordt vervuld. Maar in totaal mag hij
of zij niet meer verdienen dan het wettelijk minimumloon.
de Volkskrant,
24-06-88
De Arbeidspool mag uitsluitend werken voor opdrachtgevers die zelf geen geld hebben voor dringend noodzakelijke werkzaamheden.
Trouw, 13-10-88
arbeidsverrichter, werkloze die uit vrije wil, gedurende een bepaalde tijd, w e r k z a a m h e d e n uitvoert met behoud van uitkering. Hij of zij krijgt
voor dit werk geen vergoeding.
Wetswijzigingen gaan vaak gepaard met de introductie van nieuwe begrippen. Eerder werd in deze
rubriek gesignaleerd dat er in de op stapel staande
Wet onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden (WOAU ) wordt gesproken van 'arbeidsverrichters' en 'arbeidsverschaffers'. Die zijn misschien
niet helemaal nieuw, maar toch zeker ongebruikelijk in de taal van alledag. Ook de recente herziening van het sociale zekerheidsstelsel heeft het nodige - en ongetwijfeld ook onnodige - bijgedragen
aan onze taalschat.
de Volkskrant, 21-02-87
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Arbitragehof, in België: rechtscollege dat de bevoegdheidsconflicten behandelt tussen de
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.
O p g e r i c h t in T983. Sinds 1989 treedt het Arbitragehof ook op als grondwettelijk hof dat de
wetten en decreten toetst aan de grondwet.
En — bijkomende zorg voor Martens - in januari
gaat het Arbitragehof uitspraak doen over beruchte taaldecreten.
De Standaard, 21-12-8 f
Het Arbitragehof heeft gisteren een aantal bepalingen uit het mestdecreet vernietigd.
De Morgen, 1 s-07-97
ARC (<— Eng. aids related complex), ziekte
waarbij het afweersysteem weliswaar is aangetast, m a a r nog sterk genoeg om de telkens
weerkerende infecties het hoofd te bieden. —>

aids'.
Nog eens 2$% van de seropositieven krijgt ARC,
oftewel Aids Related Complex. Het afweersysteem
van mensen met ARC is wel aangetast, maar is nèt
sterk genoeg om steeds weer opduikende infecties
de kop in te drukken. Mensen met ARC zijn dan
ook regelmatig ziek en uitgeschakeld. ARC kan
overgaan in A I D S .

Opzij, februari 1987
arcadegame (<— Eng. <— Ital. arco <— Lat. arcus
' b o o g ' ) , populair computerspelletje. G e n o e m d
naar de Amerikaanse speelhallen of arcades,
w a a r tegen betaling van een m u n t s t u k allerlei
spelletjes k u n n e n w o r d e n gespeeld.
Voor de Playstation heeft Namco de gouwe ouwe
onder de arcadegames op disc gezet.
Wave, oktober 1996
archipelstaat, staat, bestaande uit enkel eilanden, zoals bijvoorbeeld de Filippijnen. In de jaren tachtig meermaals gehoord op televisie.
arctofiel (<— Gr. arktos 'beer' + philo 'vriend'),
liefhebber van teddyberen.
Gezien de prijzen die 'arctofielen' (van het Griekse arktos = beer, en philo = vriend) momenteel
voor 'beerabilia' bereid zijn te betalen, is de collectie van Joan Dunk een fortuin waard.
de Volkskrant, 26-07-86
Ook zonder arctofiel (teddyberenliefhebber) te
zijn, is het even een schok, wanneer je ziet hoe op
de afdeling kwaliteitscontrole bij Steiff een scheef

berenneusje met behulp van een dikke, vlijmscherpe naald en een welgeplaatste vuistslag rechtgezet
wordt.
Haagse Post, 03-12-88
Arizonasyndroom, zie citaat.
Een warm, droog en zonnig klimaat heeft vaak
een weldadige uitwerking op mensen met chronisch ontstoken gewrichten. De symptomen verdwijnen soms zelfs volledig. Vandaar dat veel
Amerikanen met reuma de pijn proberen te ontlopen door zich in Arizona te vestigen. Inmiddels
hebben 300.000 patiënten deze overstap gemaakt.
De reumatoloog Sanford Roth merkte dat veel personen klachtenvrij zijn, totdat het lang verwachte
bezoek van kinderen en kleinkinderen zich aandient. Het bezoek leidt regelmatig tot het opnieuw
in alle hevigheid uitbarsten van de ziekte. Het patroon is zo herkenbaar dat het zelfs een aparte
naam heeft gekregen: het Arizona-syndroom. Het
syndroom zou erop kunnen wijzen dat sociale
stress een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van
de nog altijd slecht begrepen aandoening.
Psychologie, mei 1993
armoedeval (<— Eng. poverty trap), inkomenstekort w a a r m e e mensen met een minimumuitkering te k a m p e n hebben d o o r d a t alle extra ink o m s t e n w o r d e n gekort o p h u n uitkering. O o k
gebruikt wanneer het besteedbaar inkomen niet
vergroot kan worden bij een inkomensverhoging d o o r d a t meer belastingen betaald m o e t e n
w o r d e n . De term werd in Nederland ca. 1993
populair g e m a a k t d o o r staatssecretaris Ter
Veld van Sociale Z a k e n .
Filosofie: als alle nivellerende maatregelen in één
hand zijn, bij het ministerie van Financiën, dan
kunnen misstanden als 'de armoedeval' voorkomen worden.
Vrij Nederland, 06-08-94
Die mensen worden gesubsidieerd tot 115 procent van het minimumloon en daarna wacht de armoedeval.
Elsevier, oj-09-96
'Ik heb ook op een bevoorrechte school gezeten,'
aldus WAo'er T. de Jong. 'En ik was totaal niet
voorbereid op de armoedeval, nu.'
Trouw, 01-11-96
Arnie, pejoratief jeugdslang voor ' b e k a k t figuur; jongen uit de betere kringen'. G e n o e m d

naar de populaire figuur uit de televisieserie
Goede tijden, slechte tijden. Een arniekapsel is
een schertsende b e n a m i n g voor een soort lampenkapkapsel.
Die vwo'ers zijn allemaal van die Arnie's!
de Volkskrant,
04-05-91
aromatherapie (<— Fr. aromathérapie
'therapie
gebaseerd o p aromatische oliën'), geneeswijze
ter bestrijding van stress, hoofdpijn, depressies
enz., waarbij de patiënt in een bad met a r o m a tische kruiden gedompeld w o r d t . In West-Europa w a r e n aromatische oliën in de 18de en 19de
eeuw gebruikelijke officiële medicamenten. Er
w o r d t gebruik g e m a a k t van etherische oliën die
gewonnen worden uit bloemen, planten, harsen, b o m e n enz. D e toediening van dit soort
oliën kan o p verschillende wijzen plaatsvinden.
M a s s a g e is wellicht de meest toegepaste toedieningsvorm. Al in de jaren dertig werd de therapie onder deze n a a m gepropageerd d o o r de
Franse chemicus René-Maurice Gattefossé. Pas
in de jaren tachtig raakte deze alternatieve geneeswijze ook bij ons bekend. O o k wel geur- en
smaaktherapie
genoemd.
Waren wij even blij dat er geen Opzij -fotograaf
aanwezig was om die vreemd ingepakte gezichten
vast te leggen (wat bij damesbladen wèl gebruikelijk is bij een dergelijke reportage). Of om ons te fotograferen toen we halfnaakt werden ingesmeerd
met olie vermengd met geraniumdruppels. Aromatherapie noemde mijn verzorgster dat plechtig.
Opzij, februari 1990
Het Japanse weekblad AERA besteedde recent
aandacht aan de aromatherapie. Japanse sporters
gebruiken geen anabole steroïden maar aroma's
om topprestaties te bereiken.
Elsevier, 20-04-96
Hij spreekt over de aroma-therapie. Zijn vriend
is aan kanker overleden. Hij wreef hem in met pelargoniumolie. 'De aroma verdoofde de pijn, gaf
hem rusten dan viel hij in slaap.'
Elsevier, 24-08-96
Magnetiseren, kleur-analyse, de academie voor
therapeutische kunsten, sieraad pendelen, aromatherapie, Bach bloesemtherapie.
Nieuwe Revu, 08-04-98
arrestatieteam, groep politieagenten, belast met
de arrestatie van personen die verdacht worden
van een ernstig misdrijf, m . n . wanneer deze be-
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kendzijn als vuurwapengevaarlijk.
Verder is het twee keer voorgekomen dat het arrestatieteam op het punt stond een verdachte te
overmeesteren, die zichzelf van kant maakte op het
moment dat tot actie zou worden overgegaan.
Vrij Nederland, 04-01-97
Het enige vrouwelijke lid van het arrestatieteam
werd op dinsdagochtend 28 oktober bij de arrestatie van de 41-jarige Benny S. door de verdachte
neergeschoten.
Nieuwe Revu, 12-11-97
arrest-Barber, zie

Barber-arrest".

arro, als zelfstandig n a a m w o o r d : een arrogant
p e r s o o n . Pejoratief slang. Dit w o o r d werd in
1986 gelanceerd door Van Kooten en De Bie,
als persiflage op de eindeloze reeks modieuze
afkortingen die rond die periode o p d o o k (anarcbo, aso, brabo, depri enz.). Van vele afkortingen is deze ondertussen wel het populairst gew o r d e n , vooral bij de schooljeugd.
Arro. Arrogant persoon: 'Vind jij die nieuwe jongen ook zo'n kakker? Ja, 't is een echte arro.'
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
Arro. Verwaand, arrogant persoon.
Marnix en Marjan van Licbtenvoorde:
Nieuwe
woorden van de jaren negentig, 199)
Zoals de opper-chimpansee de beste en vruchtbaarste vrouwtjes voor zichzelf reserveert, zo gaat
ook de man de meest geschikte sekspartner achterna - of hij nou een maatpak, een arro of een geitenwollen sok is.
Malou van Hintum: Macha! Macba! E,en afrekening met bet klaagfeminisme, 199 f
als bijvoeglijk n a a m w o o r d : a r r o g a n t .
Bescheiden dus. En dat terwijl juist zij allereden
hebben om lekker 'arro' uit de hoek te komen.
Muziek Expres, september 1988
Ah, Jan is 'n tikje arro geworden na die succesboekjes van 'm.
Nieuwe Revu, 11-10-90
arti, informele afkorting voor 'artistiek persoon'.
... de door porno's, arti's en ander trendy tuig bezochte parties.
Oor, 13-08-88
artikel-12-gemeente, armlastige gemeente, on-
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der toezicht van de rijksoverheid. Een gemeente
die met geldgebrek k a m p t , kan o p grond van
Artikel 12. uit de Financiële-Verhoudingswet
(1984) onder curatele worden geplaatst. Z e
krijgt dan een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds, de rijkssteun voor de lokale overheid. H i e r d o o r krijgt het Rijk wel een streng
toezicht o p het gemeentelijk beleid. De term is
al vrij oud, m a a r dook betrekkelijk laat in de
woordenboeken op.
Den Haag kampt al geruime tijd met financiële
problemen. Zonder hulp van het rijk doemde volgens Lubbers voor Den Haag de status van artikel1 2-gemeente aan de horizon op.
Het Parool, 3 i-ro-92
Utrecht is artikel-12-gemeente (een gemeente onder financieel toezicht door het rijk) en zal dat de
komende jaren ook blijven.
de Volkskrant, 28-11-92
Er is geen sprake van dat Hirsch Ballin of wie dan
ook overweegt om de andere vijf eilanden op dezelfde manier als Sint Maarten te behandelen. In
een vertrouwelijke nota wordt wel gepleit voor nadere afspraken over beter bestuur en rapportage
daarover door een onafhankelijk college van deskundigen. En voor een constructie a la de 'artikel
1 2-gemeente' in Nederland, wat overigens dreigender klinkt dan het is.
de Volkskrant, 27-02-93
Het is een artikel-twaalfgemeente, maar voor elk
huis staat minstens één Mercedes en aan vermaarde zonen is ook geen gebrek.
Vrij Nederland, 29-10-94
Of Den Haag daarover gaat, weet ik met. Het is
een 'artikel twaalf-gemeente, dat wil zeggen dat
zij onder financiële curatele staat van het rijk.
Elsevier, 08-11-97
Beide gemeenten staan onder curatele van het
rijk, als een zogenoemde artikel 12-gemeente.
NRC Handelsblad, 21-11-97
artikel-26'er, vreemdeling die na het plegen van
een strafbaar feit uitgewezen kan w o r d e n , dit
o p grond van Artikel 26 uit de Vreemdelingenwet.
Sinds augustus 1992 worden in Nieuwersluis
vreemdelingen tijdelijk ondergebracht. Het gaat
hier voornamelijk om zogenaamde 'artikel26'ers': groepen vreemdelingen die een strafbaar
feit hebben begaan en die in plaats van vervolging
uitzetting boven het hoofd hangt.
de Volkskrant, 16-12-94

art-rock («— Eng.), rockmuziek m e t elementen
uit d e klassieke muziek, waarbij de k l e m t o o n
toch vooral ligt o p de vormgeving: h o e s , kleding e n z . Grondleggers v a n de art-rock in
Groot-Brittannië w a r e n o.a. David Bowie en de
groep R o x y Music.
De strakke dansritmes van 'Speed your love to
me' en 'Up on the catwalk', een stijlvol vervolg op
de art-rock van Roxy Music, werden symfonisch
ingekleurd door toetsenman Michael Mac Neil.
NRCHandelsblad,
02-12-85
Gitarist Robert Fripp loodste King Crimson vanaf 1969, toen de progressieve artrock-scene de eerste voorzichtige stapjes zette, door maar liefst negen bezettingen.
Oor, 11-01-92
artsenbezoeker, vertegenwoordiger die artsen
nieuwe p r e p a r a t e n probeert a a n te p r a t e n . H e t
beroep bestaat al lang, de b e n a m i n g is recenter.
Wat vroeger een handelsreiziger heette, later vertegenwoordiger werd genoemd, heet in de medische wereld een 'artsenbezoeker'. Deze moet artsen over zien te halen voortaan de pillen van zijn
bedrijf voor te schrijven.
Vrij Nederland, 10-07-93
Z o kreeg Van Rhijn in 1953 bezoeken van vertegenwoordigers van verschillende farmaceutische
bedrijven, door de artsen zelf ietwat neerbuigend
'artsenbezoekers' genoemd.
Pan Forum, januari 1996
Ik had een baan als artsenbezoeker gevonden,
zo'n baan van dubbel verdienen en half werken.
HP/DeTijd,
30-08-96
arty (<— Eng.), artistiek. Meestal pejoratief, in
de zin van 'gekunsteld; quasi-artistiek'.
... arty en yuppie publiek zit veelal verveeld aan
tafeltjes.
Oor, 03-12-88
ASAT, anti-satellietwapen.

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft
gisteren foto's vrijgegeven van de proef met een
anti-satellietwapen (ASAT) op 13 september.
NRC Handelsblad,
18-10-85
asfaltjungle, metafoor voor een grote stad, met
de c o n n o t a t i e 'gewelddadig': hier heerst de wet
van de sterkste. In Amerika is deze t e r m al sinds
het begin van deze eeuw in gebruik, m a a r bij

ons werd h e t w o o r d n o g niet vermeld in de
w o o r d e n b o e k e n . In 1 9 5 0 werd een film gedraaid m e t de toen n o g onbekende M a r i l y n
M o n r o e : The Asphalt
Jungle.
Sinds ik mijn Veluwse wouden verwisselde voor
de Amsterdamse asfaltjungle, ben ik een beetje beroemd en een beetje berucht gebleven.
Johnny van Doorn: Gevecht tegen het zuur, 1984
Het naïeve commentaar van de kannibaal leert
ons dat de asfaltjungle goed beschouwd veel gevaarlijker is dan het echte oerwoud.
NRC Handelsblad,
18-03-88
En ook hier zullen de kartels de prijs wel weer bepalen en zullen deze kartels op hun beurt wel weer
ondermijnd worden door voor-vooroverlegjes van
de grote jongens, zoals dat ook voor de 'asfaltjungle' het geval heet te zijn, waar ook Verkeer en Waterstaat de belangrijkste opdrachtgever is.
Vrij Nederland, 07-01-95
Als tegenhanger van het geweld uit de asfaltjungle van de Amerikaanse binnensteden moet Heynen zich nu maar eens zetten aan een werk van langere adem.
Nieuwe Revu, 25-01-95
De ideale vrouw volgens Paglia vent haar 'seksuele persona' schaamteloos uit, koppelt verleidelijkheid aan assertieve autonomie, en beweegt zich
strijdbaar en zelfbewust in de moderne asfaltjungle, waar nu eenmaal niet alleen seksuele verlokkingen maar ook bedreigingen zullen blijven bestaan.
Joost Zwagerman: In het wild, 1996
asielshoppen,-winkelen, h e t aanvragen van asiel
d o o r vluchtelingen die al in andere landen werden uitgewezen; h e t in meerdere landen een visum aanvragen. Informeel en pejoratief.
De Benelux gaat op korte termijn met Duitsland
overleggen over het eerder in werking treden van
een deel van het Akkoord van Schengen. Het gaat
daarbij om het tegengaan van het zogenaamde
'asielshoppen'. Het moet volgens Tobback en
Kosto op korte termijn onmogelijk worden dat een
asielzoeker die in één van de vier landen is afgewezen, probeert alsnog asiel te krijgen in een van de
andere landen.
De Morgen, 07-04-94
Het asielwinkelen, dat in hoge mate voorkomt,
moet bestreden worden. Veel mensen melden zich
in dat land waar ze denken de meeste kans te maken, wat iets anders is dan een angstige situatie
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ontvluchten en je melden zodra je je veilig weet.
Hl'/DeTijd,
21-04-94
Met de invoering van het Verdrag komt in de zeven landen een gemeenschappelijk visum en kunnen asielzoekers nog maar in één van de zeven landen een visum aanvragen. Na toewijzing geldt het
overal. De landen hopen op deze wijze het zogeheten asielwinkelen tegen te gaan.
Trouw, 23-12-94
Het akkoord van Schengen is bedoeld om te
voorkomen dat illegale vreemdelingen eindeloos in
de lidstaten kunnen blijven rondzwerven, of gaan
'asiel-shoppen'.
Nieuwe Revu, 03-12-97
asieltoerisme, onder het m o m van een asielaanvraag zijn verblijf in Nederland willen verlengen; degenen die zich hieraan bezondigen, heten asieltoeristen'.
Pejoratief. —> -toerisme'.
We moeten de nieuwkomers zo snel mogelijk
schiften. Er is sprake van asieltoerisme; laten we
onze ogen daar niet voor sluiten. Er zitten hele en
halve criminelen tussen, die zich kennelijk tot Nederland aangetrokken voelen.
HP/De Tijd, 01-04-94
Door middel van een centrale aanmelding wil het
ministerie van Justitie een snelle schifting tot stand
brengen tussen kansrijke en kansloze asielzoekers.
'We willen meteen bij de entree van asielzoekers in
Nederland het kaf van het koren scheiden. Hierdoor verwachten we " foreign shoppen" en asieltoerisme te kunnen tegengaan,' zei directeur
P. Nawijn van de Immigratie en Naturalisatiedienst ( I N Ü ) van het ministerie van Justitie vrijdag
in Rijnsbergen.
de Volkskrant, 23-04-94
asieltoerist, iemand die aan asieltoerisme'
doet.
Deze pejoratieve term werd al in 1978 door de
toenmalige staatssecretaris van Justitie, mev r o u w H a a r s , in een n o t a gehanteerd.
Als de asieltoeristen uit Oosteuropese landen komen die op het lijstje van veilige landen staan, maken zij geen kans.
Trouw, 05-08-94
Sinds half augustus stuurt justitie asieltoeristen
binnen 24 uur Nederland uit.
de Volkskrant, 03-09-94
asielzoeker, persoon, meestal een politiek vluchteling, die verblijf zoekt in een land. In r 9 8 7
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stond de term nog in geen enkel w o o r d e n b o e k ,
dit in tegenstelling tot het w e r k w o o r d asileren
'm een psychiatrische inrichting (doen) opnemen' (Van Dale, 1992). H e t w o o r d asielzoeker
heeft voor sommigen een ietwat pejoratieve

klank.
... de opvang van de asielzoekers in gemeenten is
een eclatant succes geworden.
Het Parool, 30-04-88
De meeste asielzoekers komen echter 'op eigen
gelegenheid' hierheen.
Opzij, januari 1992.
Het aantal asielzoekers in West-Europa liep op
van 1 3.000 in 1970 tot 456.000 in 1991.
Prisma van de Mensenrechten, 1992
Cijfers over asielzoekers laten zien dat de toestroom naar Nederland onverminderd groot is.
E.lsevter, 26-07-97
aso, pejoratief jeugdslang voor 'asociaal persoon'.
Aso's zijn mensen die niet zozeer a-sociaal zijn
alswel zich zo gedragen...
de Volkskrant,

^J-OS-86

Aso's - voetbalgasten. Leidsepleingabbertjes,
herkenbaar aan een vrij korte haardracht en langere 'matjes' in de nek.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
'Die aso's moeten hard worden aangepakt,' zegt
L. van den Boogaard, voorzitter van diverse hondentrainingsclubs in Nederland.
De Morgen, 30-01-97
Sinds anderhalf jaar wordt de Belg Gilles de Bilde, talentvolle spits bij psv, in zijn vaderland neergesabeld als een aso, als een crimineeltje.
Elsevier, 20-/2-97
als bijvoeglijk n a a m w o o r d : asociaal.
Ook veranderde de morele houding ten opzichte
van zulke buitensporige uitgaven; het werd zelfs
aso gevonden om eraan mee te doen.
Elsevier, 08-02-97
in samenstellingen als aso-yup 'yuppie die zich
asociaal gedraagt'. —> yup (pie)'.
De aso-yup loopt niet meer van kroeg naar kroeg.
Het Parool, 08-09-90
Asperger(s)-syndroom (genoemd naar de O o s tenrijkse psychiater H a n s Asperger, die in de jaren veertig voor het eerst d i t ziektebeeld be-

schreef), een bijzondere vorm van autisme, gekenmerkt door ongewone, obsessieve, nauw afgeperkte interesses, bijvoorbeeld computerverslaving of het in detail kennen van alle veldslagen van Rommel in de Tweede Wereldoorlog.
Andere karakteristieken zijn: geen gevoel voor
humor hebben, lichamelijke onhandigheid en
een matig ontwikkeld voorstellingsvermogen.
Volgens dr. Uta Frith, van wie dit najaar het eerste boek over het Aspergers syndroom zal verschijnen, leidt de ziekte bij veel patiënten tot grote sociale problemen. Het fanatisme waarmee ze zich
op hun bijzondere hobby storten, bemoeilijkt hun
relatie met familie en vrienden.
Het Parool, 21-09-91
De negentienjarige Britse academicus Andrew
Robinson weet alles van Marx, maar hij kan geen
kopje thee zetten. Andrew haalt tijdens zijn opleiding de hoogste onderscheidingen, maar blijft een
gevangene in zijn eigen vel, een autist met het Asperger-syndroom.
De Morgen, 07-01-9-7

functionarissen en vooral ook managers in staat
op betrouwbare en doeltreffende wijze te bepalen
over welke capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden sollicitanten en medewerkers beschikken.
Jansen en Dejongh: Assessment centers. Een open
boek, 199}
Ook heeft Van Minden een boek geschreven om
sollicitanten voor te bereiden op het 'assessment
center', het bij selecteurs inmiddels zeer geliefde
rollenspel waarin kandidaten 'spelen' dat ze al in
hun nieuwe functie zitten en waarbij ze het daarbij
behorende gedrag moeten laten zien.
Elsevier, 08-06-96
Bij 'assessment' kan een kandidaat met overtuigend toneelspelen selecteurs op het verkeerde been
zetten.
Elsevier, 01-03-97
De Christelijke Hogeschool Noord-Nederland
opent een 'assessment center' voor haar studenten.
Trouw, 04-04-97

assessment (<— Eng. 'beoordeling, inschatting'),
sollicitatieprocedure waarbij de gegadigde voor
een baan beoordeeld wordt op basis van praktijkoefeningen, tijdens welke hij de uitoefening
van de betrekking waar het om gaat simuleert.
Zo kan hij een verkoopgesprek moeten voeren,
een productvergelijking moeten presenteren
enz. Belangrijke Nederlandse bedrijven maken
de laatste tijd gebruik van deze techniek bij het
aanwerven van personeel voor hogere functies.
Deze methode werd in de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld door het Amerikaanse leger. Vaak
in samenstellingen als assessment-centre, -techniek, -methode.

asset-stripper (<— Eng. assets 'activa' + stripper
'afkrabber'), iemand die de activa van verliesgevende bedrijven opkoopt en het bedrijf weer
vlot helpt. Het bedrijf wordt dan gedeeltelijk
ontmanteld en de minder rendabele onderdelen
en activiteiten worden weggesnoeid. Dit gaat
meestal gepaard met ontslagen.
Zowel aandeelhouders als medewerkers moeten
er vanuit kunnen gaan, dat de onderneming niet
ten prooi valt aan zogenaamde 'asset strippers', die
de onderneming opsplitsen en delen daarvan uitsluitend voor geldelijk gewin afstoten.
de Volkskrant, 22-04-88

De Assessment center-techniek, zoals het kunststukje in het jargon van de personeelswervers
wordt genoemd, is vooral voor hogere functies in
het bedrijfsleven in opmars. Volgens de voorstanders geeft het een beter beeld van iemands kunnen
op leidinggevend en contactueel gebied dan de
meer ingeburgerde selectietests.
de Volkskrant, 19-03-88
Of het nu gaat om selectie of om beoordeling van
potentieel, in beide gevallen gaat het om het voorspellen van toekomstig functioneren. De laatste jaren wordt daarvoor in Nederland met succes gebruik gemaakt van de zogenaamde AssessmentCentermethode. Deze methode stelt personeels-

asshole (<— Eng.), klootzak. Dit scheldwoord
behoort vooral tot de jeugdtaak
We waren natuurlijk ook een stelletje blanke fuckin' assholes van jewelste.
Wim de Bie: Morgen zal ik mijn mannetje staan,
1990
Elco, nu word je nog achter je rug om uitgelachen
en in de hoek gezet als, laten we-'t-maar-ronduit
zeggen, een 'asshole'.
Nieuwe Revu, 27-07-94
Assholes die niet eens kunnen sprinten, mengden
zich in ons gevecht.
Vrij Nederland, 12-07-97
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A-status, verblijfsvergunning voor asielzoekers.
—> C-statu s".
Als een man en vrouw samen aankomen, krijgt
de vrouw meestal een verblijfsvergunning en de
man de A-status. Deze status van politiek vluchteling wordt aan vrouwen zelden toegewezen, meestal krijgen ze op humanitaire gronden een verblijfsvergunning.
Opzij, februari 1992
Binnengekomen op grond van de tijdelijke 'ontheemdenregeling' voor ex-Joegoslaven hebben ze
de A-status gekregen, wat wil zeggen dat ze in
principe voor goed in Nederland kunnen blijven.
Hervormd Nederland, 25-12-93
In 1994 zijn er aan 6000 zuiver politieke asielzoekers, zogenoemde A-statussen verleend.
Trouw, 25-11-94
De asielzoeker wordt erkend als vluchteling en
krijgt de A-status, wat betekent dat hij of zij zich
over een verder verblijf in Nederland niet ongerust
hoeft te maken.
Elsevier, 31-05-97
A-statushouder, asielzoeker met een verblijfsverg u n n i n g of A-status*.
Schmitz schrijft de Tweede Kamer over bewijzen
te beschikken dat zeventig Irakezen, allen zogenoemde A-statushouders, dit jaar de grens tussen
Turkije en Irak zijn overgetrokken.
NRC Handelsblad, 21-11-97
ATB (afkorting van all terrain bike), fiets met
dikke b a n d e n , zonder s p a t b o r d e n , bagagedrager en verlichting, w a a r m e e scherpe b o c h t e n
k u n n e n w o r d e n g e n o m e n en w a a r m e e m e n over
hobbels of d o o r kuilen k a n rijden zonder d a t de
trappers de g r o n d raken. In het begin van de jaren negentig bij ons populair geworden. In
V l a a n d e r e n ook
alle-terreinfiets'.
Om de uitrusting van de ATB-fiets of mountain
bike zoveel mogelijk compleet te maken is nu de
eerste A n Terrain-computer geïntroduceerd.
Mens & Wetenschap, nr. 5/1989
Ik schiet op mijn ATB uit het gebladerte te voorschijn en plotseling ligt de Ourthe voor me te schitteren in het zonlicht.
Course, augustus 1989
ATB biedt meer spektakel, heeft meer mogelijkheden en kwam overwaaien uit Amerika.
Wieier Revue, 13-10-89
De All Terrain Bike, ook wel mountain-bike ge-
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noemd, spoelt als een rage over fietsend Nederland.
de Volkskrant, 20-01-90
Vooral in de Randstad groeit de flitsende fiets in
populariteit. Hindernissen als slechtliggende fietspaden, tramrails, en niet te vergeten tegenwind,
worden met de ATB immers gemakkelijk genomen.
Geen wonder dat in Amsterdam meer ATB'S worden verkocht dan waar ook in Nederland.
Elsevier, 25-05-91
A-team, informele b e n a m i n g voor een ploeg ervaren en b e k w a m e mensen, samengebracht om
een bepaalde o p d r a c h t uit te voeren. Wellicht
g e n o e m d n a a r de gelijknamige populaire televisieserie, w a a r i n een groep Vietnam-veteranen
onschuldig veroordeeld werd en ontsnapt om
onrechtvaardigheden te bestrijden.
Om het managementsysteem te introduceren bij
de nieuwe dochters heeft Atag een speciaal 'Ateam' geformeerd. Een groepje van vijf specialisten
houdt toezicht op de implementatie en adviseert de
directie.
Elsevier, 22-02-92
Vandaag en morgen gebruiken de fractievoorzitters om een samenvattend stuk van de informateurs Van Aardenne, Vis en De Vries te bestuderen.
Ook bezinnen zij zich op een voorstel van hun sociaal-economische fractiespecialisten (het zogeheten A-team), die overeengekomen zijn dat de komende kabinetsperiode voor een bedrag van ongeveer i é miljard gulden kan worden omgebogen.
NRC Handelsblad,
11-06-94
Het A-team van de financiële fractiespecialisten
is het eens over de aanpak van de w w .
Trouw, 24-06-94
In haar strijd om de belangstelling van het publiek zal de Nederlandse toneelwereld over een
paar weken een geheim wapen in stelling brengen:
het A-team, een 'vliegende reddingsbrigade' die in
actie komt zodra een toneelvoorstelling te weinig
publiek dreigt te trekken.
de Volkskrant, 14-10-94
atoomkoffertje, koffertje met de nucleaire codes, gedragen d o o r een officier die steeds in de
nabijheid van de president verkeert. In het
Amerikaanse militaire en politieke jargon vanwege de v o r m de football g e n o e m d .
Als Bush en Jeltsin zo doorgaan met ontwapenen
hebben ze het binnenkort niet meer nodig: het

atoomkoffertje. Voorlopig blijft de kernkop een
statussymbool voor supermachtpresidenten.
Elsevier, 08-02-92
... staat vol minutieuze reconstructies en saillante feiten als over 'de atoomkoffertjes' die Bush en
Gorbatsjov tijdens hun ontmoetingen bij zich hadden, het gesoebat over de Duitse eenwording, de
spanningen tussen Gorbatsjov en Sjevardnadze, en
de Iraakse invasie van Koeweit, waar de Sovjets
niets van wisten.
Elsevier, 01-05-93
'Atoomkoffertje' su in bezit van Russische minister van Defensie.
De Morgen, 24-07-93
In een interview met het Amerikaanse televisiestation NBC, waarin hij inging op het bestaan van
de 'atoomkoffers', refereerde ook Aleksandr Lebed
aan de gebeurtenissen in Snezjinsk.
Elsevier, 25-10-9-/
Atoomstijl, een specifieke stijl van gebouwen,
meubels en gebruiksvoorwerpen omstreeks
1958. In die periode was er de Expo te Brussel,
tijdens welke het Atomium werd gebouwd. De
stijl kent nu een revival, vooral in de stripwereld. De Atoomstijl - ook wel Expostijl genoemd - is niet gebonden aan regels, en springt
zeer speels om met design en bizarre ontwerpen
volgens futuristisch model. Kenmerken zijn
o.a. opvallend kleurgebruik, ver doorgedreven
stilering tot in het ridicule, motieven uit andere
werelddelen (bijvoorbeeld zebrastrepen, totems, boemerangs) en onmogelijke contrasten.
De term werd volgens Het Nieuwsblad (17-0498) uitgevonden door de Nederlandse striptekenaar Joost Swarte.
Men leeft hier nog in het begin van de nieuwe zakelijkheid, en in de 'atoomstijl' (1945-1955) van
meubelen, die in Nederland allang zijn weggegooid.
Gerard Reve: Brieven aan geschoolde arbeiders,
1985
Opium is een fantastische mengeling van science
fiction, humor en misdaad, getekend in de zogeheten atoomstijl.
Algemeen Dagblad, 15-06-85
Torres' tekenstijl is te omschrijven als een gemoderniseerde versie van de Atoomstijl, ook al afkomstig uit de vijftiger jaren.
Wordt vervolgd, juli 1986
Franquin tekende de strip ook in de periode dat

hij zijn beroemde 'atoomstijl' tot in de perfectie
ontwikkelde.
de Volkskrant, 14-04-90
Kwabbernoot gekleed door Giorgio Armani!
Yves Chaland is een van de strip-tekenaars, verantwoordelijk voor de opleving van de Atoomstijl en
fifties-design: wijde pakken, smalle tailles, soepele
lijnen en aërodynamische meubelen.
Oor, 19-05-90
In die periode kristalliseerde ook zijn beroemde
'atoomstijl' uit: soepel karikaturaal, vol beweging
en zinderend van leven, maar tegelijk strak en perfect gestileerd.
de Volkskrant, 04-05-91
Ever Meulen, het ingenieuze pseudoniem van
Eddy Vermeulen, was de tekenaar die twintig jaar
geleden al de Atoomstijl hanteerde, toen het woord
nog moest worden uitgevonden.
Oor, 13-OJ-91
In 1963 stond Groot-Brittannië nog met een voet
in het verleden - de jaren vijftig van de atoomstijl
en de zeemzoete MacGuire Sisters.
De Morgen, 0J-06-9J
Als epigonen van de atoomstijl worden de tekenaars en tekenaressen van de Franse groep 'Bazooka' genoemd.
Het Nieuwsblad, ij-04-98
atriumwoning, huis waarvan de meeste kamers
op een binnenplaats uitzien. Atrium, vernoemd
naar de stad Atria, is een Latijns woord voor de
grote zaal van een Oud-Romeins huis, ook gebruikt voor 'binnenplaats'. Bron: Het Nieuwsblad (zonder datum).
attentieiicht, soort dimlicht dat automobilisten
overdag zouden moeten gebruiken om duidelijker zichtbaar te zijn. Speelde in Nederland rond
1990. Promotor van het attentieiicht was de
Nederlandse minister van Verkeer, mevrouw
Smit-Kroes. Voornaamste bedoeling was het
aantal ongevallen overdag te verminderen.
De kans is groot dat de Nederlandse automobilisten - in navolging van hun Zweedse, Finse en
Noorse kollega's - vanaf 1990 overdag hun aanwezigheid op de weg extra g"aan signaleren met behulp van een stel 'attentielichten'. Die zullen ergens het midden houden tussen de welbekende
dimlichten en de stadslichten. Hun promotor
Smit-Kroes, de Nederlandse minister van Verkeer,
zegt er zeker van te zijn dat de operatie attentie-
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lichten een weldoende invloed zal hebben op de
verkeersveiligheid. Zich steunend op buitenlandse
ervaringen ter zake verwacht ze in Nederland
een daling van het aantal ongevallen overdag niet
r j t.h.
De Standaard, 24-08-88
atv, acroniem van arbeidstijdverkorting.
Sinds
november 1982 een jaarlijks terugkerend ond e r w e r p bij de cao-onderhandelingen. —» adv'.
De gevolgen van ATV voor de huisvesting en
ruimtelijke ordening.
Opzij, maart J 987
Voor dat inkomen werkt Mulder veertig uur in de
week, waarvoor hij de officieel geldende 36-urige
werkweek bereikt door dertien atv-dagen toe te
voegen aan zijn 25 vakantie- en snipperdagen.
Elsevier, 05-07-97
ATV-omroepen, b e n a m i n g voor AVRO, TROS en
het nog publieke Veronica. Tussen deze o m r o e pen k w a m eind jaren tachtig een samenwerking
tot stand.
De strenge reclamecodes van Brinkman zijn bedoeld om de 'ATV-omroepen' op het commerciële
spoor te zetten, ze tot een duidelijke keuze te dwingen.
Haagse Post, 16-05-87
In tegenstelling tot vorige plannen zien de ATVomroepen af van een claim op de omroepbijdragen
en de eis ook op zondag reclame te mogen uitzenden hebben zij ook laten vallen.
Het Parool, 21-05-88
Sprekend over de toen dreigende doorbraak van
de commerciële tv (de ATv-omroepen hadden de
handen ineengeslagen om een doorbraak te bewerkstelligen) deed Lubbers de pragmatische suggestie aan de hand om het publieke bestel zélf wat
commerciëler te laten werken.
Trouw, 19-05-90
De ATv-omroepen zullen voorlopig ongetwijfeld
bij hun verklaring van eeuwige trouw blijven.
Vrij Nederland,
12-01-91
Smeekes maakte zich eind jaren tachtig opvallend sterk voor het ATV-initiatief van Avro, Tros en
Veronica om, in samenwerking met uitgevers, een
commercieel net op te zetten.
Elsevier, 24-08-91
audioconferencing (<— Eng.), het gebruik van een
d a t a n e t w e r k voor telefoonverkeer; Internet-
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teleronie. Sinds begin ]aren negentig.
Met lnternettelefonie of audioconferencing kan
|e internationale telefoongesprekken voeren tegen
lokaal tarief.
Computer Magazine, april 1997
aura (<— Lat. 'lucht, w i n d ' ) , figuurlijk gebruikt
in de betekenis 'uitstraling; sterke indruk'.
Voorbeeld: een aura van gezag.
Sportbeoefening wordt in toenemende mate omringd meteen aura van zelfverwerkelijking...
Elsevier, 3 i-of-97
Als artiest heb je al een dubieuze aura - wat dat
betreft kijk ik dubbel uit.
HP/DeTijd, 18-07-97
aurareading (<— Eng.), zie citaat.
Aurareading, ook wel aangeduid als aurascopie
of auradiagnostiek, is een vorm van paranormale
diagnostiek op basis van beoordeling van de menselijke aura.
Henny Allts, Horacio Sormani, Paul van Dijk: Alternatiefbekeken.
Geneeswijzen in beeld, 1993
aussie (<— Eng.), Australiër. Dit slangwoord
w o r d t vooral gebruikt door muziek- en sportjournalisten. Alleen Verschueren (1991) m a a k t
er melding van.
De Aussi's zullen razend zijn.
Ben Borgart: Levende cargo, 1983
Een andere hier ten lande onbekende Aussie band
is Blue Ruin.
Vinyl, november 1986
Het is de vraag of de 'Aussies' echt gevreesd moeten worden.
Trouw, 22-09-88
De Aussies scoorden tijdens dit WK echter al negen keer uit een veldsituatie en dat maakt het team
uitermate gevaarlijk.
MRC Handelsblad,
11-05-90
Hardwerkende Aziaten winnen het in de zakenwereld van relaxte 'Aussie's', die een middagje surfen of zeilen nog weleens verkiezen boven een zakelijke afspraak.
Elsevier, 2 1-12-96
in jeugdtaak trainingsjack van het merk Australian.
' Get saved by Jesus' staan in schril contrast met
de felgekleurde gabberuniformen waarbij vanonder de aussies hier en daar de woorden 'hell' en

'doom' in fluoriscerend geel en oranje van witte Tshirts oplichten.
Nieuwe Revu, 28-05-97
Als je zegt: 'Welke kut-gabber heeft mijn geld gejat?' dan zeggen ze: 'Die kale daar met zijn Aussi
enNikesaan.'
Nieuwe Revu, 23-07-97
De kale jongens en opgeschoren meisjes die zich
aan die bezigheid wagen hebben evenwel een heel
eigen levensstijl, en dragen onder meer Aussies
(trainingsjacks van het merk Australian) en Nike
Airs.
Personal Computer Magazine, oktober 1997
De gabbers keken hoe het stond om een ruitjesblouse aan te hebben en de studenten trokken voor
de grap de Aussies van de gabbers aan.
Nieuwe Revu, 09-07-98
autobio, afkorting van
autobiografie.
Norman Schwarzkopf komt, listig met hulp van
Fortune-journalist Peter Petre, goed uit zijn woorden, hij heeft zelfs veel te vertellen en doet dat ook
in zijn 'autobio'...
Elsevier, 24-10-92
autocue (<— Eng.), optisch of elektronisch afleesapparaat voor televisieomroepers. M e t beh u l p van spiegels w o r d t een roltekst geprojecteerd, w a a r d o o r een tekst kan w o r d e n afgelezen zonder d a t m e n de blik van de cameralens
hoeft af te w e n d e n . D i t a p p a r a a t werd begin jaren tachtig d o o r Dick Rector in Nederland
geïntroduceerd. H e t equivalent is de teleprompter", een m e r k n a a m .
Met behulp van een auto-cue systeem kan een tvpresentator zijn tekst aflezen van een spiegel voor
de lens van de camera. De bediener van de autocue schuift in leestempo een rol papier met de tekst
langs een kleine camera, die het beeld doorgeeft
aan een monitor onder de lens van de studiocamera. De halfdoorlatende spiegel in een hoek van 45
graden maakt het mogelijk dat de camera erdoorheen 'kijkt' en de presentator aan de andere kant
de tekst kan zien. Bij moderne systemen is het papier vervangen door een tekstverwerker.
Kijk, oktober 1991
De auto-cue (een tekstrol, die vlak boven de camera wordt afgedraaid) ging te snel...
Elsevier, 07-12-91
Een blonde beauty, hoog op de benen, niet te
slim. Ideaal! Tot we merkten dat ze woordblind

was: die meid kon amper die koeieletters op d'r
auto-cue lezen.
Nieuwe Revu, 24-11-9}
'Mijn volgende gast: Meia Schouten,' tikt een
medewerkster in op de auto-cue.
HP/De Tijd, 07-01-94
Paul Witteman moet zonder auto-cue werken,
dan is hij top.
Nieuwe Revu, 04-09-96
Want Bolkestein praat op partijbijeenkomsten
via een apparaat. Preciezer nog, hij spreekt via een
'autocue'.
NRCHandelsblad,
09-04-97
automatische piloot: op de - spelen; iets op de doen, iets d o e n zonder er veel bij na te denken;
terugvallen o p routine, bijvoorbeeld w a n n e e r
m e n erg vermoeid is. De automatische piloot of
zelfwerkende stuurinrichting van een vliegtuig
w o r d t hier in figuurlijke zin gebruikt. De uitd r u k k i n g k o m t sinds 1975 o o k met dezelfde betekenis in het Frans voor: mettre/enclencher
Ie
pilote/pilotage automatique; être/enclencher Ie
pilote/pilotage automatique;
être en pilotage
automatique.
De nieuwe synthesizerspeler schuwde zelfs de automatische piloot niet.
Oor, 24-08-85
Nu besef ik dat voor sommigen lezen moeilijker
is dan schrijven. Dat doen ze immers op de automatische piloot.
NRC Handelsblad,
20-09-8;
Eén van de dingen die me aan dit vak bevallen, is
dat je nooit de automatische piloot kunt inschakelen. Ieder boek is anders.
Avenue, juli 1988
Dan stel ik hem de vraag: 'Waarom heb jij Raymond Atteveld laten gaan?' Dan gaat hij eerst op
de automatische piloot. En dan roep ik: 'Ja maar,
trainer...'
Nieuwe Revu, 20-11-96
Mijn plezier en creativiteit waren minimaal geworden. Ik deed alles op de automatische piloot.
Nieuwe Revu, 18-12-96
Nog even en de Nederlandse economie zou echt
op de automatische piloot worden bestuurd.
Elsevier, 24-01-98
autonomen, links-radicalen; anarchistische jongeren. In de jaren tachtig opgekomen n a a r het
voorbeeld van de Italiaan A n t o n i o Negri. —>
chaoot*.
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O p de videobeelden die de politie heeft gemaakt
zijn drie verschillende zwarte vlaggen te zien waaronder 'autonomen' zich plegen te scharen.
NRC Handelsblad,
17-09-9}
De kamerfracties vinden dat de ME er 8 mei niet
in is geslaagd de echte raddraaiers, de groep 'autonomen' aan te pakken, waardoor ook vredelievende demonstranten het slachtoffer werden.
de Volkskrant,
17-09-9}
De betoging begon in het begin van de namiddag
op de Dam en bestond aanvankelijk uit slechts een
tweehonderdtal zogenaamde 'autonomen' en nog
radicalere actievoerders.
De Morgen, 18-06-97
Zondag zx juni, het laatste Eurotop-staartje.
Een demonstratie van de 'autonomen' tegen de arrestaties van de afgelopen week.
HP/De Tijd, 27-06-97
Voor de kerk grijpen agenten in burger in en dan
is de beer even los. De chaoten en de autonomen
gaan de politie in burger te lijf.
Trouw, 03-10-97
De autonomen van de zondag hebben maar een
doel: de casuïstiek van het bloed - en een enkele
keer de dood als ultieme hallucinatie.
Elsevier, 12-11-97
autopool, vereniging van werknemers die samen
met dezelfde a u t o naar k a n t o o r of fabriek rijden. Meer bekend onder de Engelse b e n a m i n g
carpool. M e n spreekt nu o o k van poolauto 's en
van poolen 'een a u t o p o o l v o r m e n ' . Bron: de
Volkskrant (zonder d a t u m ; jaren tachtig). —>
carpoolen'.
autosolist, alleen rijdende autobestuurder; het
tegengestelde van i e m a n d die d o e t aan carpooling" .
Dat een grootscheepse campagne in Breda, die
zich richtte op i z . 5 0 0 alleenrijdende automobilisten, uiteindelijk vijftig carpoolers heeft opgeleverd, doet niets af aan het optimisme op het departement. In Breda toonden 550 'autosolisten' interesse, van wie volgens de postcodegegevens de
helft met een ander zou kunnen meerijden.
de Volkskrant, 01-07-94
auto(wegen)vignet, strookje dat toegang verleent tot het a u t o w e g e n n e t , en d a t tevens als
betalingsbewijs van de d a a r v o o r verschuldigde
belasting geldt. De Belgische regering wilde het
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vignet al m 1973 invoeren tijdens de eerste oliecrisis. In 1979 werd een hernieuwd voorstel
van Wilfried M a r t e n s opnieuw onder protest
afgewimpeld. O o k in 1987, toen de minister
van Financiën het vignet definitief wilde invoeren, klonken er protesten. In Nederland deed
het idee opgeld om een autovignet in te voeren
tijdens de ochtendspits, het spitsvignet".
Oostenrijk krijgt de autovignetten niet aangesleept. Daarom zal de politie tot 7 januari geen bekeuring opleggen aan buitenlandse automobilisten
die zonder vignet rondrijden.
De Morgen, 03-01-97
ayahuasca (Indianentaal v o o r 'klimplant van de
ziel'), bittere d r a n k , g e w o n n e n uit een Z u i d Amerikaanse klimplant, met een sterk hallucinerende werking. Begin jaren negentig in N e derland populair geworden.
Ayahuasca wordt al vele duizenden jaren door
Indiaanse stammen in Zuid-Amerika gebruikt. Er
zijn vijf toepassingen: het dient als geestelijk inwijdingsmiddel, als geneesmiddel, om helderziendheid op te wekken, om astrale reizen te maken en
ter ontspanning. Er zijn diverse manieren om ayahuasca te bereiden die, naar gezegd wordt, verschillende uitwerkingen hebben.
Gerben Hellinga en Hans Plomp: Uitje bol, 1994
Het regelmatig drinken van ayahuasca heeft geleid tot spectaculaire genezingen van tumoren en
andere organische aandoeningen.
Pan forum, januari 1997
Een van de stoffen die momenteel zeer in de belangstelling staan is de drank ayahuasca. Het
wordt gemaakt van een liaan en de bladeren van
een struik, allebei afkomstig uit het Amazonegebied. 'Curandero' don Juan uit Peru werkt vanaf
zijn dertiende met ayahuasca.
HP/De Tijd, 3 i-or-97
Z o wordt uitgebreid aandacht besteed aan een
drankje dat vanuit de Braziliaanse jungle de stad
heeft veroverd: ayahuasca.
NRC Handelsblad, 08-08-97
ayatollah (<— Arab, 'teken van G o d ' ) , religieus
leider bij de sjiieten die vaak ook o p politiek gebied leiding geeft. Toen de ayatollah Khomeini
begin jaren tachtig regelmatig in het nieuws
w a s , leerden we dit w o o r d in deze betekenis
kennen.
Eén van de vele verdiensten van de films van Kia-

rostami is dat ze ons eraan herinneren dat Iran niet
alleen een politiek regime is, maar ook een land;
dat er achter de ayatollahs ook mensen zijn die een
dagelijks leven leiden.
HP/DeTijd, 17-03-95
vaak spottend voor een gezaghebbend persoon
binnen een bepaalde groep.
1979 is het jaar van de ayatolla's van de VARA.
de Volkskrant, 29-12-79
De ayatollah van het provogeloof, Roel van
Duyn...
W. F. Hermans: Klaas kwam niet, 1983
Pieter Kortman (de goede smaak ayatollah van
hetNRC).
Haagse Post, 02-05-87
Hij had de grootste moeite zich te onttrekken aan
de voogdij van de ayatollah's in het Politburo.
de Volkskrant, 10-03-90
Hoewel ik deze spreker voorgesteld had aan het
publiek als 'de ayatollah van het hoge Noorden',
een bijnaam die dateerde uit de tijd dat Max nog
een sluwe PvdA-voorzitter was, kon ik me er maar
niet toe brengen zijn gedrevenheid belachelijk te
maken.
NieuweRevu, 26-03-97
We waren hem bijna vergeten, als politicus dan:
de ayatollah van het Noorden, oud-wethouder van
Groningen en ex-partijvoorzitter van de PvdA
Max van den Berg.
HP/DeTijd, 23-01-98

b
baas der bazen, informele benaming voor de
hoogste baas van een onderneming, zaak enz.
Onder invloed van het Hebreeuws? —> tocht'
der tochten; feest' der feesten.
Tijdens het proces werd Johan V. - bijgenaamd
De Hakkelaar - afgeschilderd als de 'baas der bazen' van de Octopusbende.
Elsevier, 01-02-97
Het Hakkelaarsdossier bevat een interessant organogram van de Octopusbende. Centraal daarin
staat de groep van Johan V., met onder deze 'baas
der bazen' drie divisies.
Elsevier, 08-02-97
De Gambino's zijn in meerdere opzichten exemplarisch voor dat verval. Ze gelden als de machtigste mafiafamilie in New York en daarmee in de
hele vs; de baas van de Gambino's fungeert qualitate qua als 'capo di tutti capi', baas der bazen.
Het Parool, 20-06-97
In Francis Ford Coppola's maffia-epos 'The
Godfather' probeert Al Pacino uit alle macht aan
de opvolging van zijn vader als baas der bazen te
ontkomen...
De Morgen, 19-07-97
babbelbox, oé-lijn waarop men groepsgesprekken kan voeren. Informeel. Dit fenomeen
kwam eind jaren tachtig overgewaaid uit Amerika, waar men spreekt van gab lines, chat lines
of talk lines. Varianten zijn o.a. babbellijn en
babbelfoon.
De bellers naar de meidteksten (de seksbandjes)
zijn voyeurs, of eigenlijk écouteurs, zegt Van der
Zanden. Zij nemen niet actief aan het proces deel,
zijn ook eerder tevreden. Waarschijnlijk komt
daarom de échte verslaving vooral bij de babbellijnen voor, waar de 'onzichtbare exhibitionisten'
zich ophouden.
NRC Handelsblad, 10-09-88
Getrouwde vrouwen die voor het eerst praten
over hun homoseksuele of biseksuele gevoelens,
eenzame lesbo's uit de provincie, lesbiennes op
zoek naar vriendinnen; ze kunnen sinds januari
van dit jaar hun hart luchten bij de lesbische babbelbox, het geesteskind van Gé Mellema.
Opzij, mei 1989
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Om de kosten er uit te halen (behalve twee ton
voor de paginagrote introductie komt er het tarief
bij voor dagelijkse kleine advertenties, 'maar niet
in de buurt van de babbelboxen of sekslijnen')
moeten er 2400 mensen per dag met Rechtshulp
bellen.
Trouw, 01-02-90
Naast sex zijn er in Nederland daarom maar drie
soorten lijnen winstgevend te maken: de babbelbox, waarin een stuk of tien bellers gezellig kletsen
met elkaar, horoscopen en afspraken, stelt Schouten vast.
de Volkskrant, 09-08-91
Lieve Ellen. Ik ben een meisje van 14 jaar. Mijn
probleem is dat ik steeds 06-lijnen bel. Geen sexlijnen maar babbelboxen en telefoonspelletjes.
Popfoto, april 1991
De betwiste rekeningen belopen soms in de duizend guldens - sommige babbelboxen en andere
06-nummers kosten al één gulden per minuut.
de Volkskrant, 24-07-92
Telefoneren met zijn tienen tegelijk. Babbel, babbel, babbelbox.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van!, 1994
Ooit was het Internet een middel om militaire gegevens op een veilige en betrouwbare manier van
de ene plaats naar de andere te krijgen. Daarna
moest het ervoor zorgen dat professor Barabas zijn
nieuwste uitvinding kon delen met professor Zonnebloem. Daarna werd het een pretpark, sexclub,
bioscoop, babbelbox en winkelcentrum.
Computer Magazine, december 1996
Er zijn er zelfs die via de babbelbox zodanig van
elkander in vervoering raken dat ze trouwen.
DS Magazine, 10-01 -97
Hij heeft bij wijze van hobby een on line-babbelbox op internet geprogrammeerd.
Elsevier, 28-06-97
babybeurs, spottende bijnaam van de Amsterd a m s e N M A X , de beurs voor 'ondernemers en
beleggers met lef'. Sinds 1997.
Vorige week sloeg op effectenbeurzen overal ter
wereld opnieuw de 'Aziëgriep' toe. Eén beurs bleef
gevrijwaard: de Amsterdamse 'baby-beurs'
NMAX.

HP/DeTijd,

14-08-98

babyboomer (f- Eng.), iemand die geboren is
tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog
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en J 9 6 0 . De term baby boom bestond in Amerika al in de jaren veertig. De generatie van na
de tweede wereldoorlog, in de pers veelvuldig
aangeduid met het etiket baby boomers, werd
vooral eind jaren tachtig belangrijk toen adverteerders en zakenlui het belang van deze m a r k t
begonnen in te zien.
Het is waarschijnlijk niet geheel toevallig dat het
uitgerekend de dertigers en jonge veertigers zijn
die nu plotseling bevangen worden door de urgente behoefte iets aan hun lichamelijke conditie te
doen - net zomin als het volgens mij toeval is dat
de fitness-hausse in de Nederlandse cultuur tot explosie werd gebracht op hetzelfde moment dat deze
baby boomers ouder dan dertig werden.
Haagse Post, i<;-i 0-88
Ze geeft ons een analyse van dit succes. Vertelt in
korte, strakke zinnen over de baby-boomers die
eerst yuppies en toen homies werden. De lichte ironie.
de Volkskrant, 21-01-89
Met name de 'baby boomers' - mensen die zijn
geboren in de jaren vijftig en zestig en die nu druk
doende zijn met carrière en familie-zouden aandelen wel eens kunnen gaan beschouwen als een
belangrijk element in hun financiële planning op
lange termijn.
Intermagazine, april 1992
De late baby-boomer, geboren in de jaren vijftig,
kijkt terug op een verwarrender moraalgeschiedenis.
Elsevier, 2 ^-10-9 j
Ze volstonden om de oudere generatie, die van
het pluche moest worden gestoten, verdacht te maken. Daartegenover stonden de moreel superieure
'babyboomers' die alles stellig beter zouden hebben gedaan.
HP/DeTijd,
28-04-9s
De generatie 3 o-plussers, de 'babyboomers', zit
goed in de slappe was, heeft betrekkelijk veel vrije
tijd en is opgegroeid met een divers cultureel aanbod.
de Volkskrant, 19-/0-96
babybuster (<— Eng.), jongere die geboren is in
de tweede helft van de jaren zestig. —» babyboomer "'.
De 'baby-busters' zijn onlangs als nieuwe generatie gesignaleerd en vullen de leegte op die door
het verscheiden van de yup is ontstaan. Baby-busters zijn bewust verwekt en zeer gewenst geweest.

Ze zijn niet voortgekomen uit de 'loop der dingen'
zoals de baby-boomers voor hen. Nee, er is wat afgetobd en gefilosofeerd over het uitstel van hun
komst. Nu zijn de eerste pilkinderen uit de tweede
helft van de jaren zestig de nieuwe jonge volwassenen.
Elsevier, 08-12-90
babylance (<— Eng.), ziekenwagen gebruikt voor
het vervoer en de verzorging van b a b y ' s .
Gebleken is dat helikopters flinke tijdwinst boeken op de zogenoemde 'babylance' als de te overbruggen afstand meer dan zeventig kilometer bedraagt.
NRCHandelsblad,
02-02-90
Bachbloesemtherapie; Bachremedies (gebaseerd
o p de ideeën van de Engelse arts E d w a r d Bach,
188 6 - 1 9 3 6 ) , een therapie, n a u w verwant met
h o m e o p a t h i e , waarbij gebruik w o r d t g e m a a k t
van p l a n t a a r d i g materiaal, doorgaans uit bloemen of bloesems, soms uit een k n o p . De diagnose w o r d t gesteld aan de h a n d van de k a r a k terstructuur en gemoedsgesteldheid van de p a tiënt. Ziekte w o r d t beschouwd als een disharmonie tussen ziel en persoonlijkheid. Volgens
deze geneeswijze is het belangrijker de geestelijke oorzaak te behandelen d a n de lichamelijke
symptomen. Fysieke klachten hebben, volgens
Bach, meestal te m a k e n met een bepaalde karaktereigenschap. Bach heeft 3 8 geneesmiddelen ontwikkeld, elk ontwikkeld o m een positieve gesteldheid teweeg te brengen voor een bepaalde persoonlijkheid. Bachremedies w e r d e n
vooral bekend in de jaren tachtig, wellicht d o o r
de toenemende populariteit van homeopathie.
M i d d e n jaren negentig gehoord o p televisie.
Magnetiseren, kleur-analyse, de academie voor
therapeutische kunsten, sieraad pendelen, aromatherapie, Bach bloesemtherapie.
Nieuwe Revu, 08-04-98
backpacker (<— Eng.), rugzakreiziger; trekker.
Met 'n vip-pass krijgt u als backpacker overal
korting, soms zelfs bij de kapper.
Nieuwe Revu, 14-0j-97
Eens was hij een enthousiast 'backpacker', die
heel 'basic' de wereld veroverde, in smerige pensionnetjes sliep en zich identificeerde met ontdekkingsreizigers.
Elsevier, 07-06-9-7

Het is ook mogelijk dat Caroline besloot om de
trein te nemen en dat ze overnachtte op het station
van Hendaye zoals zoveel backpackers doen.
Nieuwe Revu, 13-08-97
back-up(«— Eng. 'steun, reservevoorraad'), reservekopie van computergegevens v o o r het geval deze per ongeluk gewist w o r d e n ; veiligheidskopie, opgeslagen o p diskette of met beh u l p van een tapestreamer',
te gebruiken na
een ' c o m p u t e r c r a s h ' . Nederlandse termen zijn
reservekopie of
veiligbeidskopie.
Back up. Het kopiëren van een programma of een
bestand op een afzonderlijk opslagmedium om een
kopie te hebben wanneer het origineel per ongeluk
verloren gaat of beschadigd wordt.
Het geïllustreerde computerwoordenboek
(geen
auteur), 1984
Die avond liet ik een lang artikel verdwijnen en
liep voor alle zekerheid de floppy's door om te kijken of hij een back-up had gemaakt.
Nelly Hey kamp: Wandelen op zee, 1991
baco, informele verkorting van bacardi-cola.
Vooral jeugdtaal.
Ik vermoed tevens, dat de term 'bacootje' voor
een 'bacardi met cola' slechts gehoord wordt in het
café waar de tekstschrijver zijn inspiratie opdoet.
Jan Oudenaarden: De terugkeer van Opoe Herfst,
1986
Baco: afkorting voor Bacardi/cola. Nooit gebruiken! Deze longdrink is namelijk bijzonder out.
Albert Gillissen en Hans Busman: Yuppie yuppie
yeahh!, 1987
'Jij nog een baco?'
Jac. Toes: De afrekening, 1994
De baco in de ene hand en een peuk in de andere.
Nieuwe Revu, 14-08-96
Kluivert en consorten bestellen drie Southern
Comforts met appelsap en voor groepsoudste Nico
een bacootje (rum-cola).
Nieuwe Revu, 21-01-98
baddie (<— Eng. bad 'slecht'), jargon voor ' b a d
trip; negatieve drugservaring'.
Een jongen en een meisje in trainingspak komen
om hulp vragen. Het meisje gaat lijkbleek op de
bank zitten en de jongen vertelt bezorgd dat ze een
'baddie' heeft. Nico vraagt haar wat ze genomen
heeft, om hoe laat, en wat ze voelt. Ze weet 't niet
meer en begint te huilen. De vriend informeert
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waar je nou precies last van krijgt als je XTC neemt,
van je milt of van je lever?
Nieuwe Revu, 14-04-98
badlopen, Gronings voor klunen .
Op drie plaatsen moesten de schaatsers 'badlopen', Gronings voor klunen.
NRCHandelsblad,
08-01-97
bagger (<— Eng?), als zelfstandig n a a m w o o r d :
werknemer bij een s u p e r m a r k t die de klant
helpt met het in- en uitpakken.
Wordt het een uitstervend fenomeen, de klant die
zijn eigen winkelwagen inpakt? Supermarktketen
Komart zal tot juni in een Apeldoorns filiaal experimenteren met 'baggers', ofwel in- en uitpakkers.
Dit personeel helpt klanten met het inpakken van
hun winkelwagen en zorgt ervoor dat de boodschappen zorgvuldig in de auto belanden. Bij regenachtig weer begeleiden deze jonge werknemers
de klant met een paraplu naar het vervoermiddel.
Elsevier, 13-01-96
jeugdtaal voor 'iets w a a r d e l o o s , slechts'.
Nieuwe meidengroep. Bagger natuurlijk, maar
scoren, jongen, ongelofeloos!
Nieuwe Revu, 14-07-93
Er is ook een cultuur ontstaan, en dat betreur ik
ten zeerste, en jullie medewerker Jan Rot is daar
debet aan, dat de grootste bagger ineens benoemd
wordt als zijnde het mooiste wat ooit gemaakt is.
Nieuwe Revu, 25-05-94
bagger schijten, slanguitdrukking voor 'erg
b a n g zijn'. Gesignaleerd d o o r Reinsma (1984).
In soldatenkringen evenwel al veel eerder in gebruik!
De scheidsrechters schijten nu al bagger over de
kans dat ze die wedstrijd zullen moeten fluiten.
Elsevier, 06-06-98
bajesboot, b o o t die dienst doet als gevangenis,
dit o m het nijpende cellentekort o p te vangen.
Ongetwijfeld zal Greenpeace rond de bajesboot
gaan hangen en hem bij ieder tochtje buitengaats
hinderlijk volgen, suggererend dat de misdadigers
als vaten vuil in zee worden gestort.
Elsevier, 12-03-88
De bajesboot van de VVD ZOU op z'n vroegst op 1
januari 1989 in gebruik kunnen worden genomen.
Maar, zo maakte de minister meer dan duidelijk,
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hi| ziet deze oplossing niet zitten. Hij geeft de
voorkeur aan de bouw van een nieuwe gevangenis
en voert daarvoor een aantal argumenten aan die
op zich hout snijden.
Trouw, 04-06-88
bal, verkorting van corpsbal 'lid van een stud e n t e n c o r p s ' . Sinds eind jaren zeventig.
Volgens de eigenaar komen hier sportieve, trendy
mensen, volgens de jongeren uit Den Helder ook
patsers en ballen.
Nieuwe Revu, 13-06-98
de bal bij iemand (anders) leggen, de beslissing
aan iemand anders overlaten.
De staatssecretaris moet de moed hebben om zelf
te beslissen. Nu legt ze de bal bij de Kamer.
Trouw, 18-07-9 7
de bal ligt bij hem (<— Eng. the ball is on his
court), hij moet nu een beslissing nemen; het is
nu aan hem.
Nu Bouterse zich eindelijk heeft verzekerd van
juridische bijstand, ligt de bal weer bij justitie.
Elsevier, 06-09-97
balansverkorting, zie citaat.
Bovendien belonen subsidies vaak wanbeleid,
werken zij marktverstorend en is het nut ervan
nimmer onderzocht, laat staan aangetoond. Zou
daar grote schoonmaak onder gehouden worden,
dan kon met die besparing de collectieve lastendruk aanmerkelijk worden verlaagd. De SER
noemt dat 'balansverkorting'.
Elsevier, 17-07-93
balgoochelaar, technisch goed onderlegde voetballer.
Balgoochelaar: zeer groot technicus.
Rob Siekmann: Voetbalwoordenboek,
1978
Leve de dribble! Gouden tijden voor de 'pingeldozen' en 'balgoochelaars'.
René Appel: Voetbaltaal, 1990
De kleurloze aanval van PSV stond in schril contrast met die van Heerenveen, dat met Talan, Tomasson en de heerlijke balgoochelaar Leroy Echteld veel beter combineerde.
NRC Handelsblad, 24-03-97
Balkanroute, smokkelroute (via de Balkan) voor

drugs.

Af en toe worden in Bulgarije grote hoeveelheden
heroïne onderschept, maar het politieapparaat is
nauwelijks in staat de 'Balkanroute' effectief te
controleren.
Trouw, 18-07-97
ballen hebben, slanguitdrukking voor 'vitaliteit, k r a c h t , energie h e b b e n ' . N i e t alleen m . b . t .
p e r s o n e n , m a a r o o k t o t zaken (films, platen
enz.). Vgl. Engels slang to have balls. —*
kloten
hebben.
Engelse slowfunk zonder ballen.
Oor, 21-05-8)
En om misverstanden te voorkomen: de muziek
heeft dus wel degelijk ballen.
Vinyl, 12-12-85
De film heeft wel iets van Stallones 'Rocky',
maar dan met ballen.
Humo, 20-06-85
Opdat haar act in de toekomst van slijtage gevrijwaard zou blijven is meer slagkracht welkom. Simpel gesteld: meer ballen graag.
De Morgen, 09-09-85
De muziek van de Hip heeft meer ballen, leunt tegen de hardrock, bevat elementen uit de gitaar- en
country-rock en klinkt nagenoeg altijd uiterst bezield.
Oor, 17-10-92
ballenbad,-bak, grote plastic b a k , gevuld met
pingpongballetjes, w a a r i n kinderen zich k u n nen begraven zonder het gevaar te stikken.
D o o r het bedrijf Ikea begin jaren negentig
geïntroduceerd. Bron: reclamefolder jaren negentig.
balletje-balletje, illegaal gokspelletje, waarbij
men m o e t r a d e n o n d e r welk v a n drie bekertjes,
die snel verwisseld w o r d e n , het balletje verborgen is. De goochelaar met de bekertjes zorgt ervoor d a t de deelnemer steevast verliest. Vooral
toeristen zijn het m i k p u n t v a n de beoefenaars
van deze oplichterspraktijken. M i d d e n jaren
tachtig p o p u l a i r geworden in de binnenstad.
Ook de beoefenaren van het zogenoemde balletje-balletje, een gokspelletje waarbij de speler altijd verliest, veroorzaken veel overlast op de Nieuwendijk.
de Volkskrant, 09-11-85
De winkeliers van de Nieuwendijk protesteren al
twee jaar bij de gemeente tegen het balletje-balletje

voor hun deuren, dat door het criminele karakter
de mensen uit hun winkels weghoudt: toeristen
worden ermee opgelicht en toeschouwers worden
gerold.
Het Parool, 16-08-86
... de heroïne-dealers en de 'balletje-balletje'maffia.
Haagse Post, 11-04-87
Deze zomer heeft de Amsterdamse politie eindelijk maatregelen genomen om de hoofdstad te bevrijden van het gokspel balletje-balletje.
Vrij Nederland, 11-07-87
Dat zijn trucs, zoals een beetje zoetgevooisde
meubelverkoper of balletje-balletje-hosselaar in
elk derdewereldland ze uit zijn mouw schudt.
Elsevier, 28-06-97
ballonbehandeling (vgl. Eng. balloon angioplasty), voor de definitie zie citaat. Een variant
is balloncatheterisatie.
—> dotteren*.
Als het goed is kun je dan op een film de kransslagader met z'n vernauwing zien. Als de vernauwing niet honderd procent is, kun je die ader oprekken: dat noemen we de ballonbehandeling.
Marjo Van Soest: Heelmeesters, 1992
bami-akkoord, -overleg, overeenkomst t u s s e n de
coalitiepartijen CDA en PvdA, waarbij werd
overeengekomen WAo'ers o p n i e u w te keuren.
Gesloten onder het genot van een portie b a m i ,
in 1993 ten huize van Bert de Vries, die destijds
minister van Sociale Z a k e n w a s .
Binnen de fractie bestond al maanden een opstandige sfeer tegen de bewindslieden De Vries en
Lubbers. Hun werd verweten dat ze de samenwerking met de PvdA lieten gaan vóór het eigen partijbelang. Dat was vooral gebleken tijdens de 'nacht
van Bergschenhoek' (eind januari 1993). Ten huize
van Bert de Vries werd toen het bami-akkoord over
de WAO gesloten.
Vrij Nederland, 02-04-94
CDA-fractieleider Brinkman houdt staande dat
minister De Vries, geruggesteund door premier
Lubbers, hem destijds onder dreiging van een kabinetscrisis dwong het WAO-akkoord met de VVD te
verwerpen. Brinkman geeft hiermee een andere
versie van de gebeurtenissen rond het 'bami-akkoord' van januari 1993 dan Lubbers en distantieert zich van een conclusie van de commissie
Gardeniers die het CDA-verkiezingsdebacle onderzocht.
Trouw, 22-07-94
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Is er groter contrast denkbaar tussen die toto en
het'bami-overleg van Bergschenhoek' van vier heren een jaar eerder?
Esquire, september 1994
Het 'bami-akkoord' over de WAO, dat CDA en
PvdA op 23 januari 1993 ten huize vancDA-minister De Vries in Bergschenhoek sloten, heeft de ondergang ingeluid van aankomend CDA-leider Elco
Brinkman.
de Volkskrant, 3 1-12-94
Geen lid van de W A F F E N - S S geweest, maar wel
van het Zwarte Front of Opus Dei, niet in de koopcompromissen, de ome Aries of de bami-akkoorden, maar meer in de zwarte oprijlanen, de gratis
vliegtickets en de Limburgse draf- en rensport.
HP/DeTijd,
19-05-95
bammetje, informeel v o o r ' b o t e r h a m ' . D o o r
Onze Taalin 1985 (juli-augustusnummer) bestempeld als modegevoelig w o o r d . De term is
wellicht al veel ouder, m a a r d r o n g vrij laat in de
w o o r d e n b o e k e n door.
... als haar beeltenis straks op mijn potje pindakaas staat kan ik zelf, door een bammetje te smeren, zelf een beetje Olympisch kampioen worden.
Haagse Post, 11-03-88
Maar: als ik moest kiezen, dan ging ik toch voor
het bruine bammetje met kaas.
Nieuwe Revu, 23-09-98
banaanschot (<— Eng. banana shot), in de voetbalsport: k r o m m e bal; schot naar het doel in
horizontale boogrichting. Meesters in deze
praktijk w a r e n o.a. Piet Keizer en Willem van
H a n e g e m . De Engelse t e r m , die veel frequenter
v o o r k o m t , dateert uit de jaren zeventig; de vertaling is van recentere d a t u m .
Nu journalisten/schrijvers over Johan Cruijff zijn
gaan pennen als 'een erflater van onze beschaving'
en de literair bedoelde hyperbolen je in 'Hard
Gras' als bananenschoten van dezelfde Cruijff om
de oren vliegen, is het wel duidelijk dat voetbal van
volkssport tot 'middleclass'-evenement is uitgegroeid - en dan hebben we het nog niet eens over
de skyboxencultuur.
Elsevier, 0S-03-9J
bananenmonarchie (naar anal, van bananenrepubliek), achterlijk, ondemocratisch koninkrijk, w a a r men het niet zo n a u w neemt met de
regels. Schertsend.

éo

Vorig jaar verschenen over deze episode twee
aparte boeken waarvan de status onduidelijk iv
"Greet Hofmans. Occult licht op een koninklijke
affaire', van A. Bredenhoff en J.T. Offringaen
'Crisis op Soestdijk. Nederland als bananenmonarchie' van J.G. Kikkert.
Elsevier, 04-01-97
bananenschil, figuurlijk voor 'hindernis, obstakel'.
De voormalige burgemeester C. de Cloe van Almere is ervan overtuigd dat commissatis van de koningin H. Lammers van Flevoland doelbewust een
'bananeschil' voor hem heeft neergelegd.
Trouw, 1 y 1 1-93
(iroenLinks-f ractievoorzitter Rosenmöller
meent dat Van Mierlo in grote politieke problemen
kan komen als zijn uitleg niet afdoende is. 'Dit kan
de bananenschil zijn voor Van Mierlo als dit niet
wordt voorzien van een fatsoenlijke verklaring,'
zegt hij.
Trouw, 22-0S-97
bandana (<— Eng. <— H i n d i bandhnu), bontbed r u k t e katoenen zakdoek in zeeroverstijl, ongeveer 4 0 bij 4 0 cm groot; meestal rond de hals
gedragen. Sinds begin jaren negentig. Vooral
populair bij liefhebbers van
gabberhouse',
m a a r ook in de filmwereld gebruikelijk (Johnny
Depp).
Zijn lange, deels geblondeerde haar wordt uit
zijn ogen gehouden door een oranje 'bandana'.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
De bandana die hij rond zijn hoofd gedrapeerd
heeft en aan de andere kant aan zijn gitaar heeft
vastgesnoerd, blijft maar in de weg zitten.
WATT (popblad), oktober 1993
Mompelend week de zee van beroemdheid uiteen
voor een kale zwarte jongen met een kille oogopslag en een geenszins indrukwekkend postuur, de
bandana op het voorhoofd vastgeknoopt.
HP/DeTijd,
11-10-96
Dat dansen is op dit moment zijn 'trade-mark'.
Vroeger was het goud en bont, et was een tijd die
befaamde bandana rond zijn hoofd, auto's en kleding vormden een periode en nu is het dus het
dansje geworden.
Nieuwe Revu, 11-09-96
Op een verhoogd platform vooraan staat Mike
energiek te springen, zijn dreadlocks half verborgen onder een bandana.
flair. / 2 - J 1-96

bandbreedte, aan de afstand tussen etherfrequenties ontleende metafoor voor 'bepaalde
speelruimte'. Vooral gebruikt door politici.
Sinds het begin van de jaren tachtig.
Fraai is eveneens de uitspraak van CDA-lijsttrekker Heerma: 'De mix van elementen die geld kosten moeten bekeken worden, want de bandbreedte
waarin we opereren moet optimaal zijn.'
de Volkskrant, 02-05-87
De bandbreedte van de commissie van vijf procent is aan de té royale kant.
]'os Brink: Laatmij maar schuiven, 1988
... kan Alders anders binnen de hem gegeven politieke bandbreedte?
De Tijd, 24-08-90
Bandbreedte. (Steeds krapper wordende) ruimte
die mensen nog hebben om in hun dagelijkse noden te voorzien.
Albert Hofstede: Parlementaal, 1991
De aandelen van Vedior werden vorige week geprijst in een bandbreedte van 34-37 gulden, die
vervolgens werd verhoogd tot 3 7-40 gulden...
NRCHandelsblad, 07-06-97
bandy (<— Eng.), vorm van ijshockey, waarbij lichamelijk contact echter verboden is. In plaats
van met een puck wordt er met een plastic balletje gespeeld; de sticks zijn ook kleiner. Deze
sport is erg populair in Scandinavië, vooral
Zweden, waar bandyspelers zelfs kunnen leven
van hun sport.
Michael van Onzenoort (22) speelt bandy het
liefst in Scandinavië. Want alleen daar is deze
schaatssport razend populair. Volgende week is er
in Nijmegen een internationaal toernooi, met als
motto 'Bandy is the name of the game'.
de Volkskrant, 05-09-92
banencheque, cheque waarmee een werkloze
door een werkgever betaald wordt voor de tijdelijke werkervaring die hij of zij in het bedrijf
heeft opgedaan; subsidie aan werkgevers die
langdurig werklozen in dienst nemen.
Langdurig werklozen in Leeuwarden zijn proefkonijn. Vijftig van hen krijgen de kans om een
werkgever ervan te overtuigen dat het een goede
zaak is om hen in dienst te nemen omdat ze zichzelf
èn een loonkostensubsidie van achttienduizend
gulden meebrengen in de vorm van een 'banencheque'. De subsidiehoogte komt overeen met de helft
van de jaarlijkse loonkosten van een minimumlo-

ner. De gemeente Leeuwarden en het arbeidsbureau testen zo in de praktijk de waarde van een
voorstel van de Brit Dennis Snower. Deze econoom
verwacht van de banenchecks een dubbel effect.
Ze geven langdurig werklozen de kans om bestaande banen weg te kapen voor de neus van anderen, een herverdeling van de werkloosheid. Die
verdringing neemt Snower voor lief. Het evenwicht
tussen langdurig en minder langdurige werklozen
wordt hersteld, zegt hij. Het echte voordeel van de
banencheques zit in het andere effect. Ze zorgen,
verwacht Snower, voor veel nieuw werk dat er eerder niet was. De klap op de vuurpijl is dat alles gratis kan worden gerealiseerd.
Elsevier, 16-12-95
banenpool, gemeentelijke organisatie die langdurig werklozen (boven de 21 jaar) aan het
werk helpt. De arbeidskrachten worden door
deze pool uitgeleend aan bedrijven die geen directe concurrent hebben. Dit zijn dan niet alleen gemeenten, maar ook spoorwegen, streekvervoer, openbare nutsbedrijven enz. De bedoeling is vooral dat de langdurig werkloze werkervaring opdoet, waarna hij of zij makkelijker
aan het werk komt. —> arbeidspool*.
Volgende week komen de werkgevers, werknemers, de gemeenten en de Staat bij elkaar om afspraken te maken over 'banenpools', pièce de resistance van de sociale vernieuwing.
NRC Handelsblad, 16-02-90
Het is inderdaad zo dat wij zowel in het Jeugdwerkgarantieplan als bij de banenpools bereid zijn
uitkeringsgelden in te zetten voor het financieren
van activiteiten.
Elsevier, 31-03-90
Voor moeilijk bemiddelbare werklozen zijn de
banenpools in het leven geroepen. Deze pools kunnen ook vrouwen een perspectief bieden op doorstroming naar een reguliere arbeidsplaats.
Opzij, april 1990
De gemeentelijke banenpools voor langdurig
werklozen zijn vorig jaar weinig voortvarend begonnen. Van de ruim tienduizend beschikbare
plaatsen is minder dan de helft bezet.
de Volkskrant, ij-01-92
Van Zijl wil dat er volgend jaar al 5000 plaatsen
in de banenpools bijkomen.
Trouw, 10-12-93
banenpooler, iemand die deelneemt aan een banenpool*.
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'Die twintigduizend banenpoolers vormen een
druppel op een gloeiende plaat,' zegt Van Driel.
Elsevier, 18-12-93
banenwinkel, plaats w a a r werkzoekenden terecht k u n n e n om een b a a n te zoeken.
Maar men zal zich ook meer laten zien op beurzen en symposia en binnenkort worden op elf
plaatsen in het land 'banenwinkels' geopend.
NRC Handelsblad, 21-01-94
Uit dit bedrag worden ook de tien banenwinkels
van de luchtmacht bekostigd die verspreid door het
land zijn ingericht om de aandacht te vestigen op
een carrière in camouflagekleuren.
Elsevier, 18-04-1)8
Barber-arrest; arrest-Barber, uitspraak uit 1990
van het Europese Hof van Justitie waarbij vrouwen dezelfde pensioenrechten als m a n n e n krijgen.
Bij de rechtszaken speelt het EG-verdrag een belangrijke rol. In artikel 119 van dat verdrag is het
recht op gelijke beloning van mannen en vrouwen
als grondrecht vastgelegd. Het Europees Hof van
Justitie in Luxemburg heeft met een uitspraak in
mei 1990 vastgelegd dat ook pensioenrechten onder dit voorschrift vallen. Deze uitspraak, bekend
als het 'arrest Barber', kan enorme financiële gevolgen hebben voor pensioenfondsen in alle bij de
EG aangesloten landen.
de Volkskrant, 30-11-91
Pensioenfondsen in Nederland moeten met terugwerkende kracht vanaf 17 mei 1990 vrouwen
en mannen gelijke rechten toekennen. Die datum
wil staatssecretaris Ter Veld vastleggen in een oud
wetsvoorstel, dat al langer dan een jaar bij de Eerste Kamer op behandeling wacht. Vrouwen en
mannen konden op grond van een uitspraak op 17
mei 1990 van het Europese Hof van Justitie hun
gelijke recht opeisen. Die uitspraak doorkruiste
het voornemen van het toenmalig kabinet om de
gelijke behandeling pas vanaf 1 januari 1993 in te
voeren, zoals in het oude wetsvoorstel was vastgelegd. Lange tijd was onduidelijk hoe ruim de uitspraak van het Europese Hof (bekend als het Barber-arrest) kon worden uitgelegd.
de Volkskrant,
08-02-92
Hoewel het recht op gelijk loon ook al in het oprichtingsverdrag van de EG (uit 1957!) staat, kwamen de pensioenfondsen pas na het Barber-arrest
in actie om iedereen ervan te overtuigen dat ze
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massaal failliet zouden gaan als de gelijke behandeling meer zou betekenen dan gelijke pensioenopbouw vanaf 17 mei 1990.
()pztj, oktober 199 j
Maar in diverse uitspraken (waaronder het beruchte 'Barber-arrest') stelde het Europese Hof van
Justitie zich op het standpunt dat aanvullende pensioenen moeten worden gezien als loon in de zin
van artikel 1 19.
Elsevier, 02-09-9)barbie(pop) (eig. p o p , aangekleed als m a n n e quin; de n a a m werd ca. 1958 d o o r een Amerikaanse fabrikant gegeven als m e r k n a a m , naar
zijn dochtertje Barbara H a n d l e r ) , vrouw, meisje met een onberispelijk en d a a r d o o r w a t onnatuurlijk uiterlijk. In meer pejoratieve zin ook
voor een leeghoofdig m a a r seksueel aantrekkelijk meisje.
Door de opmars van de videoclip volgde een periode waarin vrouwen vooral visueel aantrekkelijk
moesten zijn. Aangeklede barbiepoppen, waarbij
het uiterlijk belangrijker was dan de zang of de teksten.
Snoecks 1990
Naast buitenaardse schoonheden als Naomi
Campbell of Stephanie Seymour oogt Kate Moss
voornamelijk gewoon. En daar gaat het in de mode
momenteel om. Men is zo langzamerhand uitgekeken op die onbereikbare, met de perfecte maten gezegende Barbie-poppen.
Nieuwe Revu, 26-05-93
De nieuwe modetendensen vragen om nieuwe gezichten - niet alleen in kleding, ook op het modellen-front heb je trends. In plaats van Barbie-poppen lopen er menselijke wezens.
Avenue, juli/augustus 1993
De Barbie-poppen kregen applaus en dat was bevredigend, maar de gewone meisjes met dikke dijen werden uitgejouwd en zo vernederd dat ik inwendig bloedde...
Opzij, maart 1994
Geëmancipeerde Barbie-poppen met een pond
anti-rimpelcrème, fondantkapsels en siliconentieten.
Penthouse, november 1994
Opgegroeid met irreële voorbeelden als te dunne
Barbies en fotomodellen, zo wordt nu gedacht,
zouden meisjes zo schrikken van de portie vet die
hun lichaam tijdens de puberteit als noodzakelijke
voorbereiding op de menstruatie ontwikkelt, dat

ze in een veel te vroeg stadium te rigoureus gaan
lijnen.
HP/De Tijd, 10-01-97
bartering («— Eng.), (het bedrijven van) ruilhandel. De praktijk zelf bestaat natuurlijk al eeuwenlang, maar werd in een modern jasje gestoken. De term onstond ooit in Zwitserland. In de
Verenigde Staten heeft bartering een hoge
vlucht genomen. Het komt er in de meest zakelijke kringen voor: van advocaten die hun diensten ruilen voor fax- of computerapparatuur
tot accountants en copywriters die werk voor
elkaar doen.
Het eeuwenoude principe van zes kippen en
twintig meter lijnwaad voor een melkkoe is weliswaar hetzelfde gebleven, maar 'bartering' (to barter betekent ruilen, sjacheren) is een uiterst verfijnde en uitgekiende vorm van meerhoeksruilhandel
die volledig gecomputeriseerd is.
Knack, 23-09-87
Bartering wordt het genoemd, kunstenaars die
hun rekeningen bij de tandarts, de advocaat of de
kleermaker betalen met hun eigen werk.
HP/De Tijd, 04-07-97
barterovereenkomst, overeenkomst om ruilhandel (bartering') te drijven.
In de visserij wereld wordt van verschillende kanten gemeld dat de rederij Kennemerland enkele jaren geleden door een zogeheten barter-overeenkomst al vier haringkotters in het Poolse Gdynia
en nu ook de trawler Tetman Hette in Gdansk grotendeels met haringleveranties uit eigen diepvriesvoorraden heeft betaald.
de Volkskrant, 06-05-88
base (<— Eng.), gekookte cocaïne.
In een portiek, schuin tegenover de bar, verwarmden rasta's met een aansteker 'base' op een
lepeltje.
Jan Brokken: De blinde passagiers, 199$
Het feit dat dealers steeds vaker kant en klare
'base' op straat verkopen is voor een deel ook het
gevolg van het opjaagbeleid.
Nieuwe Revu, 02-01-97
basejumpen (<— Eng. base 'gebouw' + jump
'springen'; base is volgens sommige bronnen
ook een acron. van building, antenna-tower,
span, earth), met een parachute vanaf bergen,

torens en bruggen springen. Deze sport werd
eind jaren zeventig uitgevonden door de Amerikaanse fotograaf en parachutist Carl Boenish.
Basejumpers doken al van het Empire State
Building (381 meter) in New York en van de
Eiffeltoren (300 meter) in Parijs.
Een van de grote mannen van het base-jumpen,
Adam Filipino, heeft geen zin meer in die kat-enmuis-spelletjes met bewakers en agenten. Hij wil
dat base-jumpen een normale, legale sport wordt.
Kijk, november 1996
Praatje, plaatje, kicks met snowboarden en base
jumpen (parachutespringen vanaf een hoog gebouw).
HP/De Tijd, 20-02-98
basics (<— Eng.), grondbeginselen; essentiële
dingen.
Wat ze vooral misten waren de basics van hun leven, en niet zozeer hun huizen of paleizen.
Avenue, april 1992
basisarts, arts die pas afgestudeerd is en zich
nog niet gespecialiseerd heeft.
Gezaghebbende en goed betaalde specialismen
als cardiologie, chirurgie en röntgenologie zijn
vooralsnog nagenoeg gesloten mannelijke werkterreinen. Het is moeilijk om als basisarts, zeker
als vrouw, een opleidingsplaats voor zo'n statusrijk specialisme te verwerven.
Vrij Nederland, 12-09-92
Batistaoperatie (epon., naar de Braziliaanse arts
Randas Batista, die deze operatie voor het eerst
toepaste), ingreep waarbij uit een vergroot hart
een driehoekig spierweefsel wordt weggesneden, waardoor het hart weer 'op maat' komt en
opnieuw naar behoren kan functioneren. Omdat bij dergelijke operaties geen vreemd weefsel
te pas komt, hoeft de patiënt ook geen medicijnen te gebruiken die de afstotingsreactie tegengaan.
De 'Batista-operatie' in Maastricht duurde een
kleine twee uur. Dat is ongeveer even lang als een
harttransplantatie. Verwacht wordt dat anderhalf
tot twee uur de standaard wordt.
Trouw, 21-02-97
baud (epon., naar de Franse uitvinder J.M.E.
Baudot, 1845-1903), eenheid waarin de snelheid van een computermodem wordt uitge-
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d r u k t (aantal bits per seconde, m het jargon

bps).
Baud. Fxn eenheid waarin T R A N S M I S S I E S N E L H E I D wordt uitgedrukt. Aanduiding voor het aantal modulaties per tijdseenheid. Bij lage snelheden
is BAUD gelijk aan BITS per seconde.

Hans Kramers: Microtermen, 1988
Snel met het modem informatie versturen, want
2400 baud was toch stukken sneller dan een telex.
PC-Active, november 1997
b-boy (<— Eng. breakdance' + boy), in het jargon van hiphoppers een mannelijke breakdancer. Sinds ca. T984. Er bestaan ook b-girls. —>
homeboy".
... maar de hiphoppers zelf, de B-boys, herkennen
elkaar op afstand.
Elsevier, 08-11-86
Op een paar maanden tijd werden Here's parties
razend populair. Een bepaald soort dansers ontstond: de b-boys.
Fabiola, december 1986
... vier b-girls met eigen raps.
Oor, 07-02-87
Degene die tegenwoordig de B-boys en B-girls
echt laten rocken heten niet meer Run D M C of
BeastieBoys.
Vinyl, maart 1987
... hij is een van de b-boys van het eerste uur.
Oor, 16-01-88
En wat moet je als b-boy in Vorst Nationaal, die
tempel der supersterren?
De Morgen, 16-10-96
Grooverider laat zijn onverbiddelijke 'basssound' los op een publiek van hardrockers tot lodderige studenten, en van Afrikaanse en Surinaamse 'b-boys' en 'fly-girls' tot matroosachtige 'beachboys'.
Elsevier, 01-02-97
Sluitende regels zijn er niet, hooguit een paar
richtlijnen, en het is de persoonlijke inbreng die het
verschil maakt, die van een b-boy een goede b-boy
maakt.
Teek, september 1997
BBS (acron. van Eng. bulletin board
system),
computer die m e n via de m o d e m k a n raadplegen. Er k u n n e n evenveel k l a n t e n tegelijk terecht als er telefoonlijnen zijn. In de regel is er
geen abonnementssysteem, anders d a n bij de
zgn. providers*. D i t betekent d a t een B B S niet is
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te bereiken via het Internet . —»
bulletinboard".
Er zijn verschillende manieren waarop je aan
goede software kunt komen. Een mogelijkheid is
om gratis software te zoeken op een BBS. Een BBS
(voluit: Bulletin Board System) is een soort bibliotheek van computerprogramma's. Met behulp van
een computer met modem kom je via de telefoonlijn in contact met zo'n BBS.
PC-Koop, januari 1997
Om van je PC een netwerk te maken, volstaat een
doodsimpele modem. Want daarmee kun je via de
telefoon je computer verbinden met een BBS (Bulletin Board System), kun je rechtstreeks contact
leggen met de computer van vriend of collega of,
als je een abonnement hebt bij een Internet-provider, kun je wereldwijd bij andere computers gaan
buurten.
Netwerk, februari, 1997
BCBC (Fr. acron. van bon' chic bon genre),
snob; snobistisch. Sinds het midden van de jaren tachtig populair geworden etiket voor parvenu's met dure merkkleding. O o k als bijvoeglijk n a a m w o o r d . Vaak pejoratief gebruikt.
Teneinde je te onderscheiden van de grauwe gedemocratiseerde massa ben je BCBG, zijnde de afkorting van 'Bon Chic Bon Genre', wat in het Nederlands zou moeten leiden tot een slappe vertaling als Goede Sier Goede Soort.
deVolkskrant,
19-07-86
En dan moest je er nog de hordes Brie-etende
BCBG'ers en champagne-lurkende vice-accountexecutives van de Firma Flut öc Co bijnemen.
Humo, 18-12-86
Het prototype van de vervelende nieuwe lichting
BCBG-pop.
fabiola, maart 1987
De BCBG'S waren proklerikaal en in elk geval
niet anti-materialistisch.
Man, april 1987
Het grote succes van de beroemde B.C.B.G. (Bon
Chic Bon Genre) en de yuppie-stijl wijst op de
wens om zich te afficheren als een welgestelde jongeling met een veelbelovende toekomst.
Snoecks 1989
beatbox (<— Eng.), hiphop -jargon voor 'elektronische d r u m m a c h i n e ' . Sinds ca. 1 9 8 3 . —> human'
beatbox.
De beatbox jakkert vijftig minuten lang onverstoord door...
Fabiola, september 1989

beautyfarm («— Eng.), schoonheidsboerderij; instelling o p het platteland w a a r aan schoonheidsverzorging gedaan w o r d t .
Beautyfarms. Ooit waren ze gereserveerd voor
actrices en welgestelde Amerikanen. De Duitsers,
met hun rijke Kurort-traditie, importeerden het
idee en lieten in Europa een spraakmakende beauty-farm-keten verrijzen.
Haagse Post, 07-02-87
De moderne vrouw is zich bewust van haar uiterlijk en de mogelijkheden die het biedt, besteedt er
aandacht aan, kleedt zich zorgvuldig en bezoekt
geregeld een 'beauty farm' of visagiste.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
beavershot (<— Eng.), jargon voor een erotische
foto met een close-up van de vrouwelijke geslachtsdelen. In het Amerikaans sinds ca. 1970,
bij ons in de loop van de jaren tachtig opgekomen.
M a a r wat lees ik, tussen al die 'beaver-shots', in
de laatste Penthouse?
Nieuwe Revu, 24-11-9}
De oude aanvoerder Jansma die als een negatief
element onrust in de ploeg had gebracht, liet men
weglokken door het grote geld van Stadskanaal 1,
de ploeg waar afstandsschoten worden afgewisseld met beavershots.
HP/De Tijd, 10-10-97
beddendood, het verminderen van de seksuele
interesse tussen twee lesbiennes die een p a a r
v o r m e n . Eufemistisch.
Beddedood, het verdwijnen of in sterke mate afnemen van de seks in de loop van een langdurige
relatie. Ook beddeath.
Manneke Kunst en Xandra Schutte: Lesbiaans.
Lexicon van de Lesbotaai, 1991
Vrijen lesbische vrouwen nu met meer variatie,
meer hulpmiddelen, meer overgave ? Of is de ' beddedood', het niet meer vrijen, bijna onherroepelijk
verbonden met een langdurige lesbische relatie?
Opzij, mei 1994
bedrijfspastor, geestelijk r a a d s m a n in een bedrijf.
Ook van speciaal aangestelde 'bedrijfspastores' de nieuwste trend, ook General Motors nam onlangs enkele fulltime pastors aan - kan een preventieve werking uitgaan. Z o redde een bedrijfspastor
zijn directeur van een wisse dood door een doorge-

slagen werknemer er met zalvende woorden van te
weerhouden de trekker over te halen.
Elsevier, 21-08-9}
beeld: in-zijn, komen (<— D u i . im Bilde sein), in
de belangstelling staan; a a n d a c h t krijgen. Aanvankelijk politiek jargon (voor het eerst opgen o m e n d o o r Bunge, 1985), nu meer algemeen
ingeburgerd.
Mijn eerste Tour-ritten raakten al een beetje in de
vergetelheid. Nu ben ik weer helemaal in beeld.
de Volkskrant,
20-oy-88
Hij haalt daarmee steeds de publiciteit, met het
gevolg dat hij veel meer 'in beeld' is dan Paulus v i .
Elsevier, 01-02-92
'Ik wil geen tweede Van Traa worden,' reageert
Verwilghen fel. De voorzitter van de Nederlandse
iRT-commissie die de betrokkenheid van de politie
bij drugstransporten onderzocht, is net als zijn Belgische collega een ogenblik prominent in beeld geweest.
HP/De Tijd, 25-o4-9y
Toch kon je toen al zien waar het heen ging: de
brute techniek werd langzaam achter het behang
geplakt, terwijl de gebruiker meer in beeld kwam.
NRCHandelsblad,
25-04-97
'Aids' werd door McNeill in 1976 nog niet besproken; deze ziekte kwam pas enkele jaren later in
beeld.
Vrij Nederland,
2i-o6~9y
D'66 komt in beeld met de gezondheidszorg...
NRC Handelsblad,
17-04-98
uit beeld raken is 'uit de belangstelling r a k e n ' .
Ook bij Oranje raakte hij uit beeld.
Nieuwe Revu, 03-12-97
Goeie trainers kunnen ook uit beeld raken.
Elsevier, 03-01-98
beeldbank, overzicht d a t men via de computer
kan krijgen van bijvoorbeeld een schilderijenverzameling. Van elk schilderij kan dan een afbeelding en informatie opgevraagd w o r d e n .
Het Rotterdamse museum Boymans-Van Beuningen wil volgend voorjaar een geautomatiseerde
'beeldbank' in gebruik nemen die de depots toegankelijk maakt voor publiek. Het museum zoekt
daarvoor een sponsor die de eindfase van dit
éoo.000 gulden kostende project financiert.
Trouw, 30-11-91
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beeldschermtelefoon, telefoon met beeldscherm.
Een goed voorbeeld van evenwicht tussen idee en
uitwerking is de beeldschermtelefoon: telefoneren
en informatie per beeldscherm uitwisselen, twee
functies gecombineerd in één apparaat.
de Volkskrant, 16-05-87
beeldschermwerkplek, werkplaats w a a r i n een of
meerdere computers staan opgesteld.
Beeldschermwerkplek - het is een afschuwelijk
woord, het is een nog afschuwelijker begrip. Het
woord bevat vijf keer dezelfde allemansklinker
omringd door een te hoge letterwaarde. Het begrip
is een even geavanceerde als gevaarlijke plaats om
met de computer te werken. Om schade aan lijf en
leden te voorkomen moet de beeldschermwerkplek
ingericht zijn als een kantoornirwana. Verstild en
gelijkmatig strijkt het licht op de arbeid neer, zonder ergens hinderlijke spiegelingen te veroorzaken.
Vrij Nederland, 01-03-90
beer: beren op de weg zien (liggen), problemen,
moeilijkheden zien. In de loop van de jaren
tachtig populair geworden uitdrukking.
Binnen de belastingen en de sociale zekerheid
staan de oude systemen nog steeds overeind. Ik zie
nog wel beren op de weg liggen, hoor.
Elsevier, 25-04-98
beest: e e n - v a n een..., jeugdtaal, v a a k schertsend, voor personen of zaken die erg goed zijn
in hun soort: een beest van een plaat, versterker, film, gitarist enz.
De Philips FA 960, een 'beest' van een versterker.
Advertentie in Backstage, januari 1987
... een beest van een hitsingle.
Muziek Express, oktober 7987
... een beest van een gitarist.
Oor, 17-10-87
-beest, in vele samenstellingen zoals podiumbeest, sbowbeest, gitaarbeest, radiobeest: iem a n d die erg gedreven is in iets, zich volledig
uitleeft in zijn vak of hobby. Informeel; sinds
eind jaren zeventig.
Ben jij een radiobeest?
Humo,
30-05-8;
beflapje, monddoekje (van latex) met behulp
w a a r v a n veilige orale seks (cunnilingus of beffen) beoefend k a n w o r d e n . Informeel. O o r -
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spronkelijk werd een dergelijk lapje door tandartsen gebruikt bij het vullen van kiezen.
Wist jij dat die Han van der Meer vroeger met
tweedehands beflapjes op de Albert Cuyp heeft gestaan?
Nieuwe Revu, 23-01-92
Er is nooit reclame gemaakt voor het beflapje,
een rechthoekig lapje latex ( 1 5 x 1 5 cm) met kauwgumsmaak om safe te beffen.
Opzij, september 1993
Wie geen weet heeft van beflapjes, poppers, vanillepotten, de bioscoopfilm 'The Crying Game' of
een avondje 'uit baggeren' gaan, is onthand.
HP/DeTijd,05-11-93
En mijn vrouw heeft dan het boodschappenlijstje
gemaakt en hoe langer het lijstje, hoe langer zij kan
poetsen. Afgelopen zaterdag stonden er ineens
'twee beflapjes met een kutsmaak' op.
Youp van 't Hek: Makkelijk praten. Tien jaar
theater, 1995
Wat zijn dat nu eigenlijk, die sexueel overdraagbare aandoeningen? Ik hoor veel over aids, dat via
besmet bloed en sperma kan worden overgedragen.
Condooms bij neuken en pijpen en een beflapje bij
het likken voorkomen besmetting met dit dodelijke
virus, waartegen nog geen reddend medicijn is gevonden.
Extrakt, januari/februari
1995/96
Hij werkt in de Nijmeegse coc-winkel, waar de
goedkoopste condooms en beflapjes van de omgeving te koop zijn.
Nieuwe Revu, 18-03-98
beginselpartij, partij die politiek bedrijft vanuit
vooraf bepaalde stelregels.
Het voornaamste overeenkomstige kenmerk van
de twee partijen vloeit uit deze oorsprong direct
voort: de afwijzing van 'principes'. Men wil niet,
zoals in Nederland lang een gebiedende eis is geweest en bij na een morele plicht, als ' beginselpartij' opereren.
HP/DeTijd, 10-09-93
behang (verkorting van behangmuziek,
-radio
enz.; <— Eng. wallpaper), nietszeggende achtergrondmuziek in liften, restaurants enz. O o k
wel muzak' of geluidsbehang.
Informeel en pejoratief; sinds het begin van de jaren tachtig.
Maar het is wel muziek en geen eigentijds behang.
Vinyl, september 1985

Elektro-behang van het kleurloze soort.
Oor,
zi-02-8j
Dit is zeepbellenpop van het ergste soort. Geluidsbehang voor supermarkten.
Fabiola, maart 1987
Ideaal radiobehang waarbij ieder onbewust begint mee te neuriën.
Fabiola, mei 1987
Verder houd ik van soft-pop, muzikaal behang.
Nieuwe Repu, 25-10-90
'Family Spirit' klinkt als muzikaal behang van
het allergoedkoopste soort.
Het Parool, 20-04-91
door het behang gaan is 'uit zijn vel springen;
buiten zichzelf r a k e n van w o e d e of ergernis';
o o k 'de kluts kwijtraken' en 'te veel d r i n k e n ' .
N a twee weken, Kerst en Nieuwjaar waren achter de rug, stond Hein alweer voor de deur in Oudewater, zijn koffertje in de hand: 'Ik ga thuis door
het behang...'
Dirk Ayelt Kooiman: Montyn, 1982
'Het is honderd procent zeker dat je daarmee in
de nabije toekomst tegen de lamp loopt.' O m er
even later aan toe te voegen: 'We sluiten het zelfs
niet uit dat velen nog met terugwerkende kracht
door het behang gaan.'
Elsevier, 27-03-93
bekijk het maar, zoek het zelf m a a r uit! Deze informele u i t d r u k k i n g is populair sinds het begin
van de jaren tachtig.
'Daarom ga ik dadelijk aan Rob Jansen vragen of
hij een buitenlandse club voor me heeft. Bekijk het
maar,' zegt hij en loopt weg, op zoek naar zijn
vriendin Quinty.
Hard gras, mei 1996
De provincie Gelderland had grootse plannen
met de buurt: daar zou het industriële hart van de
Stedendriehoek (Deventer, Zutphen en Apeldoorn) moeten verrijzen. 'Bekijk het maar,' sprak
de Apeldoornse wethouder ruimtelijke ordening F.
Buijserd tot de provincie.
NRCHandelsblad,
02-01-98
bekken, jeugdslang voor 'zoenen'.
Alsof ik niet met eigen ogen heb gezien hoe eerzame huisvaders hun kans schoon zagen en een beschonken buurmeisje bekten, onderwijl een hand
tussen d'r boerenkieltje en beha proppend.
Nieuwe Revu, 25-02-98

bekreunen: zich - om iets, zich iets ter h a r t e nemen; zich ergens iets van aantrekken. Archaïsch taalgebruik, d o o r CDA'er A . van Agt
weer populair g e m a a k t . Sinds begin jaren tachtigWe analyseren en opiniëren zonder ons op voorhand te bekreunen wat het betekent voor het concrete beleid en de begroting.
Elsevier, 01-04-95
Dat Blaise Pascal (1623-1662) zich ooit om mirakels zou bekreunen, ja dat ze de pijlers van zijn
denkwijze zouden worden, had in zijn jeugd wel
niemand verwacht.
HP/De Tijd, 18-04-97
Kabila bekreunt zich even weinig om democratische beginselen als Mobutu.
Elsevier, 19-04-97
Terwijl zijn aspirant-discipelen droomden van
het onbeperkte gebruik van tarbot, kaviaar, Saint
Pierre, coquilles en ganzenlever, bekreunde Sistermans zich om de verloedering van de dagschotel in
de middenklasse.
HP/De Tijd, 30-05-97
bel:een-(letje)doen rinkelen (<— Eng. to ringa
bell), bekend in de oren klinken; bekend voork o m e n . D e u i t d r u k k i n g is vermoedelijk al o u d
m a a r w e r d vrij laat d o o r de meeste woordenboeken gehonoreerd.
Angie Bowie, een naam die een bel doet rinkelen
in het popmilieu.
Panorama, 30-04-85
De naam VAN ZANT zal bij velen onder ons wel
een belletje doen rinkelen.
Backstage, september 1985
Steve Buscemi ("1958) is wellicht een naam die
voorlopig geen belletje doet rinkelen bij het grote
publiek.
De Morgen, 10-01-97
een belletje krijgen is informeel voor 'opgebeld
worden'.
Ik kreeg een belletje toen Daan bij platenmaatschappij Columbia ging werken...
Nieuwe Revu, 05-11-97
Bel-20, zie citaat.
De Bel-20, de index van de twintig belangrijkste
noteringen op de beurs van Brussel, doorbreekt begin januari de grens van 1.900 punten...
DS Magazine, 26-12-97
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belbus, lijnbus waarvan de route telefonisch bepaald en aangevraagd kan w o r d e n , als vorm
van o p e n b a a r vervoer op m a a t in regio's w a a r
een volledig u i t g e b o u w d net niet rendeert. Deze
'belbussen' beschikken over een zgn. 'Global
Positioning System' ( G P S ) , zodat te allen tijde
na is te gaan w a a r de bus zich bevindt.
Tegen eind dit jaar rijden er in de Westhoek en in
Zuid-Limburg 'belbussen' rond. Binnen twee weken, op zo augustus, buigt de raad van bestuur van
de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM, De Lijn)
zich over een voorstel om in beide 'rurale, dun bevolkte gebieden' met dit nieuwe projekt van start
te gaan. Belbussen zouden gedeeltelijk de traditionele buslijnen vervangen. Ze rijden echter alleen
op (telefonische of schriftelijke) bestelling.
De Morgen, 08-08-9 1
Terwijl eind 1996 sprake was van de afschaffing
van de belbus in het Limburgse Landen komt er in
de Westhoek een vijfde belbus bij.
De Morgen, 03-05-97
Ook al zijn er zulke mooie 'huiselijke oplossingen' als een belbus, het openbaar vervoer op het
platteland valt natuurlijk voor niemand mee.
Trouw, 2 <j-09-98
Belpop, Belgische p o p m u z i e k . Term in de jaren
tachtig gelanceerd d o o r de populaire BRT-rad i o m a n G u s t Decoster. —> Britpop',
Neder hop'.
Nederland was toen nog het Boze Buitenland,
waar de rockindustrie de billen rauw sloeg bij het
aanhoren van onze schampere pogingen tot het
creëren van wat men later Belpop (dat wóórd) zou
noemen.
Humo, 21-08-86
... de bloei van de Belpop.
Backstage, februari 198-7
Dit is een belpophit waardig.
Graffiti, november/december 198-7
Pop is niet alleen import. Van onze eigenste bodem is de volgende spruit: de Belpop.
Sic (studentenblad),
08-03-88
Paul Michiels, de andere helft van de nieuwste
Belpop-groep in de lift, knikt instemmend.
Panorama, 13-12-88
belubberen, belazeren; (de kiezer) bedriegen
door de indruk te wekken d a t de uitkeringen
van de m i n i m a o p peil blijven, terwijl d a t niet
zo is. Dit informele w o o r d w e r d o p 1 z o k t o b e r
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198} geïntroduceerd door toenmalig PvdA-kamerlid Marcel van D a m . Hij gebruikte het in
zijn kritiek o p het kabinet-Lubbers. Vandaar
een belubberd beleid 'een slecht, belabberd beleid'.
Belubberen: besturen door half informeren. Dat
deel van de feiten en achtergronden meedelen op
grond waarvan een gunstiger beeld van de werkelijkheid wordt gepresenreerd dan reëel is. Het
woord is op iz oktober 1983 voor de eerste maal
gebruikt door het PvdA-kamerlid Van Dam. Hij
beschuldigde premier Lubbers ervan de minima
onvoldoende te informeren over hun inkomenspositie, de minima dus te belubberen.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
198^
Belubberd: van een bepaalde kwaliteit: de minister-president sprak weer eens heel belubberd.
Albert Hofstede: Parlementaal, 1991
Marcel van Dam (die als kamerlid de woede van
de premier wekte toen hij hem ervan beschuldigde
de uitkeringstrekkers te 'belubberen') beschouwt
hem nu als een uitblinker en een 'uitstekende minister-president'.
Vrij Nederland, 07-11-92
Na 'Jan Splinter' was het 'tuinman Flipse', die
Lubbers' tuin onderhield maar steeds minder in
zijn loonzakje kreeg. Flipse's vrouw, aldus Van
Dam, schold hem uit: 'Je hebt je weer laten belubberen.'
De Groene Amsterdammer, 15-12-93
belwinkel, winkel of kantoortje van w a a r u i t
men naar het buitenland kan telefoneren tegen
een tarief d a t lager ligt d a n dat van de PTT .
Phone Home is niet de enige belwinkel in de Bijlmer. De afgelopen jaren zijn de winkels als paddestoelen uit de grond geschoten, een ontwikkeling
die doet denken aan de geldwisselkantoren die enkele jaren geleden illegaal werden verklaard.
Elsevier, 26-10-96
bemensing, b e m a n n i n g . Een mooi voorbeeld
van politiek' correct taalgebruik.
Bemensing, 1) van menskracht voorzien, z) bemanning, met name wanneer zij niet uitsluitend uit
mannen bestaat.
Albert Hofstede: Parlementaal, 1991
Zij hebben moeite het verlangen los te laten dat
iedereen hen aardig vindt en zij durven zich niet
hard op te stellen tijdens onderhandelingen. Zij laten zich onnodig vaak in staffuncties wegstoppen.

Invoering van woorden als 'bemensing' helpen
daar niets aan.
HP/DeTijd,
12-03-93
Mensen die vroeger meubels inkochten voor de
scholen, werden plotseling hoofd Onderwijs, herinnert zich Kees Groenveld, directeur van de i e
montessori-mavo. Ton Leemans, sinds vorig jaar
hoofd Onderwijs in Zuid, praat onomwonden over
de 'ondermaatse bemensing' die hij aantrof.
Vrij Nederland, 19-06-93
bemoeizorg, a m b u l a n t e zorg voor psychiatrische patiënten.
Bemoeizorg is sinds vandaag een nieuw woord in
de psychiatrische hulpverlening. Het woord is een
samentrekking van bemoeienis en zorgzaam en
duidt op de ambulante hulp aan schizofrene patiënten. Hoe ver kun je gaan met het ongevraagd
aanbieden van zorg en hulp aan deze moeilijk bereikbare groep mensen?
NRC Handelsblad,
10-12-93
ook als politiek begrip:
Bemoeizorg: de mate waarin de rijksoverheid
zich met allerlei zaken bemoeit.
Emile Bode en Menzo Willems: Binnenhofbargoens, 1997
benzinekwartje, verhoging van de accijns per 1
juli 1991 met een kwartje. H e t voorstel hiertoe
k w a m van W i m K o k t o e n hij in 1 9 8 9 minister
van Financiën w e r d ; d a a r o m ook wel kwartje*
van Kok genoemd. Bedoeling van de maatregel
is het autogebruik te ontmoedigen.
De actie van de A N W B , Bovag en de middenstandsorganisaties tegen het 'benzinekwartje'
heeft in de afgelopen drie weken ruim 1,1 miljoen
handtekeningen opgeleverd.
de Volkskrant,
25-05-91
Wanneer hardwerkende huisvaders met bruto
ƒ 5000 per maand alleen al door de belasting- en
premieverhogingen opgelegd door de bende van Simons een inkomensverlies van meer dan drie procent lijden (dus nog los van het gesjor aan aftrekposten, benzinekwartje, huurwaardeforfait, gemeentelijke tarieven en vier procent inflatie),
wordt doodgemoedereerd gespeculeerd op hun
'solidariteit'.
Elsevier, 22-02-92
beraadgroep, groep van deskundigen die over

bepaalde o n d e r w e r p e n overleg pleegt en adviseert. Politiek taalgebruik.
Haagse besluitvorming gaat zo: er zijn aanwijzingen dat er veel mis is met de Bijstandswet. Het
ministerie van Sociale Zaken stelt drie externe deskundigen aan onder leiding van prof. A. van der
Zwan voor een diepgravend onderzoek. De drie
brengen rapport uit en wat doet het ministerie?
Vier externe deskundigen worden geraadpleegd in
een 'beraadgroep' voordat de minister een standpunt inneemt over de aanbevelingen van de eerste
drie.
de Volkskrant, 24-09-93
berenhap, -klauw, meerdere gefrituurde schijfjes
met ertussen uienringen, geprikt o p een stokje
en verkrijgbaar als snack. Informeel. —»
patatje* oorlog.
G r a a g laat ik me d o o r mijn vrienden verwennen met typische voetbaldiners als patatje-oorlog (ketchup-uitjes) met frikandelletje-open-rug
(mayo-ketchup-uitjes) of patatje-ongesteld (pindasaus) met berehap (spies met gehaktfantasie en
uienringen).
Vrij Nederland, 09-06-90
Als ik een suggestie mag doen: de patat, de berehap en een ijsje toe.
Nieuwe Revu, 30-05-91
... het menu biedt voorts nog allerhande kroketten, berenhappen, vlammetjes en frikadellen.
Trouw, 01-08-97
berenlul, kroket of frikadel. Oorspronkelijk sold a t e n t a a l , tegenwoordig ook jeugdslang.
Het script van H O N N E P O N N E T J E van Ruud van
Hemert kreeg ik. Mijn eerste tekst zou zijn: 'Ook
een hapje berelul, honnepon?'
Vinyl, juli/augustus 1987
berggeit, wielerslang voor 'sterke klimmer'.
Of kunnen de okerbruine Columbiaanse berggeiten de situatie nog redden?
NRC Handelsblad, 12-07-85
Voor de mini-etappe van 52 km met de direkte
beklimming van de Soulor en de Aubisque vreesden velen echter aan het spervuur van de berggeiten ten onder te zullen gaan.
Het Nieuwsblad,
18-07-85
Renners die door de Franse justitie uit de douche
werden gesleept, een Italiaanse berggeit die een bijbaantje als apotheker had...
Trouw, 07-08-98
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beschermd renner, wielrenner die geen k o p m a n
is, m a a r wel belangrijk genoeg is voor de ploeg
o m meestal geen knechtenwerk te hoeven doen.
In tegenstelling t o t de k o p m a n krijgt hij geen
knechten toegewezen. —»wegkapitein".
Als beschermd renner was het mijn plicht om alles te geven.
De Morgen, 20-03-89
In de ploeg van Raas moet het (Nederlandse)
knechtenwerk dit jaar in Parij s-Roubaix naar behoren zijn verricht, want de beschermde renners
Ekimov, Moncassin en Van Hooydonck eindigden
op respectievelijk de vierde, achtste en dertiende
plaats.
HP/DeTijd,
12-05-95
beschermingsmacht, leger d a t in een bepaald
land, meestal bij een burgeroorlog, w o r d t ingezet o m de veiligheid van de bevolking te w a a r borgen.
Zij maken deel uit van de in totaal 7000 man
sterke 'multinationale beschermingsmacht', die
sinds eind april in Albanië is neergestreken.
Elsevier, 28-06-97
bescheurkalender, scheurkalender met m o p p e n .
Deze woordspeling, die o o k Van Dale (1984)
heeft gehaald, w e r d gelanceerd d o o r Van K o o t e n e n D e B i e . Zij introduceerden in 1973 de
eerste kalender met die n a a m , met de w o o r d e n :
'Eindelijk! De Bescheurkalender. Scheur u een
glimlach en glimlach u een scheur.'
Met de Bescheurkalender was het nog simpel.
Die moest iedereen hebben. De wijsheden van Van
KootenenDeBie.
Elsevier, 30-11-96
best wel, heus wel; echt wel; zeker wel. Cliché,
vooral in jeugdige kringen en met n a m e onder
meisjes.
Best wel. Deze opinie-, verlangen- en emotie-versluierende dooddoener, toegeschreven aan de psychiater D uveken Engels (1973), heeft zich uit de
zachte sector via vakbonds- en politiek jargon verbreid als de Spaanse Griep van 1918. Is dus bijna al
geen trend meer, maar norm, want zelfs doorgewinterde techneuten hoor je nu dingen zeggen als
dat het 'best wel belangrijk' is voor onze energievoorziening dat we snelle kweekreactors bouwen.
En ook gewetenloze ondernemers, die hun schaapjes al hoog en breed in Bermuda op het droge heb-
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ben, hoor je in 'Achter Het Nieuws' verklaren dat
het 'best wel moeilijk' is om tweeduizend werknemers zo maar van de ene dag op de andere op straat
te zetten. Brrrr!
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 198}
Ze vindt het bijvoorbeeld 'best wel' lekker om 's
ochtends vroeg met het sop 'aan de gang te gaan'
en zo tot de opening om twaalf uur met het café
'bezig te zijn'.
fan Kuitenbrouwer: Turbotaai, 1987
' Maar tenslotte gaat het allemaal om het innerlijk.' 'Jahaha!' 'Béstwel!'
Nieuwe Revu, 27- J 2-9 s
beste van twee werelden (<— Eng. best of both
worlds), de a a n g e n a a m s t e , beste onderdelen
van twee zaken.
De inflatie blijft laag en de economie groeit door.
Het beste van twee werelden.
Elsevier, 26-70-96
bestemmingsheffing, belasting w a a r v a n de opbrengst moet dienen o m bepaalde overheidsw e r k z a a m h e d e n te bekostigen.
'Het zwaard is aan beide kanten bot,' schrijft
R innooy Kan. Hij toont - ruw samengevat - aan
dat de nieuwe verbruikersbelasting de vervuiler
met rust laat, maar de verbruiker op kosten jaagt.
Die vertrekt liever naar het buitenland dan hier in
arbeidsplaatsen te investeren. Weg bedrijf, weg
geld, weg werkgelegenheid. Je kunt het vergelijken
met eerdere 'bestemmingsheffingen' op de auto:
het kwartje van Kok op de benzine, het verminderen van de reiskostenaftrek en nu weer de verhoging van de motorrijtuigenbelasting en de btw-inhouding op bedrijfsauto's.
Elsevier, 17-1 0-92
besturingssysteem, een c o m p u t e r t e r m ; voor de
definitie zie operating"
system.
Want de gebruiker heeft het uiteindelijk voor het
zeggen bij het kiezen van een besturingssysteem,
een ontwikkelomgeving of een bladerprogramma.
Kijk, februari 1998
betaalradio, radiozender w a a r v o o r luistergeld
betaald moet w o r d e n .
Dit jaar al gaan de kabelexploitanten digitale betaalradio aanbieden. Daarmee komen twintig reclamevrije en ononderbroken muziekprogramma's
beschikbaar.
Elsevier, 16-10-93

betaaltelevisie, televisiesysteem waarbij de kijker betaalt voor de programma's die hij kiest.
Betaaltelevisie is een vorm van televisie waarbij
een kijker per programma betaalt. Zo zou betaaltelevisie kunnen worden ingevoerd voor het verspreiden van nieuwe speelfilms. Een veel gebruikte
term voor dit soort televisie is 'pay-per-view'. Het
systeem zal via nieuwe satellietzenders worden ingevoerd.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989
EnerTel heeft een voordeel boven Telfort: zijn kabelsysteem heeft voorlopig meer capaciteit, zodat
het ook in staat is (het veel snellere) Internet, 'video on demand', betaaltelevisie en 'home-shopping' aan te bieden.
HP/De Tijd, 23-OJ-97

om naar uit te zien. Allerlei handige functies, slimme bedieningselementen plus een verregaande integratie met Windows 9 5 èn het Internet beloven
het werken met deze office-suite tot een plezier te
maken. Beloven, want met de bètaversie was nog
niet serieus te werken.
PC Magazine, juli/augustus 1996
Het oorspronkelijke D.T.P.-programma vormt
nog maar een klein deel van het totale pakket, zoals we bij bèta-versie 4 konden constateren.
Computer'.Totaal, december 1996
De eerste bèta-versie van Netscape Communicator ziet er veelbelovend uit.
PC Magazine, februari 1997

beton, informeel voor 'hardrock'; heavy' metal.
Ook als voorvoegsel.
Wordt er dan's één keertje AC/DC gedraaid, zegt
bètatester {<— Gr. bèta 'de letter b'), persoon die die omroeper dat er al genoeg beton is gestort.
door een softwarebedrijf wordt aangezocht om
Vrij Nederland, 3 0-08-86
een computerprogramma (een zgn. bètaversie")
Een aanrader voor de fans van de onverslijtbare
te testen dat nog niet helemaal af is, waarin nog
betonstijl.
fouten of bugs zitten.
Backstage, oktober 1986
Lees over de meest sensationele betongroep aller
Van echte nieuwigheid was overigens geen sprake want legers bèta-testers (mensen die al voorlotijden...
pige versies proberen) en regimenten journalisten
Popfoto, januari 1988
hebben maanden geleden al proefexemplaren van
Ik hoop dat Chastain met dit brok beton eindeWindows 95 in hun bezit gekregen.
lijk doorbreekt in de metal scene.
Elsevier, 26-08-95
Metal Hammer, januari 1988
Eind mei brak er paniek uit onder bèta-testers
Maar er zit weer iets meer melodie in deze betonvan Windows 95. In diverse Internet-nieuwsgroeplaat.
pen werd gemeld dat de ingebouwde on line-regisPopfoto, 27-04-89
tratieprocedure de complete inhoud van de harde
schijf naar Microsoft doorseinde.
betonrot, aantasting van de wapening in beton.
PC Magazine, september 1995
Als de regering nou geld gaf om de oprukkende
betonrot te keren, kon je toch best een mooi huis in
zijn gemeente kopen.
bètaversie (<— Gr. bèta 'de letter b'), testversie,
met nog vele bugs of foutjes, van een nieuw
HP/De Tijd, 27-03-98
computerprogramma. Voor het product op de
Naar schatting 100.000 tot 150.000 woningen in
markt gebracht wordt, gaan er eerst bètaversies Nederland hebben waarschijnlijk een fundamentnaar uitverkoren gebruikers buiten het bedrijf.
vloer die is aangetast door betonrot.
Eventuele tekortkomingen worden daarna verTrouw, 05-06-98
holpen.
Microsoft heeft de laatste hand gelegd aan de deBetuwelijn, nieuwe goederenspoorlijn tussen
finitieve bèta-versie van Windows 95.
Rotterdam en Zevenaar, dwars door de BetuComputer Magazine, mei 199s
we. Het idee hiervoor ontstond in 1992, toen de
toenmalige minister van Verkeer en WaterEen foutje is snel gemaakt. Zo bevatte de eerste
staat, Maij-Weggen, en haar Duitse collega
bètaversie van Windows NT naar schatting dertigKrause het spoorvervoer tussen Nederland en
duizend bugs.
Duitsland wilden verbeteren. Tegen dit omstreComputer'.Totaal, september 199$
den project rees begin jaren negentig veel proPerfectOffice 7 voor Windows 95 is een produkt
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test, o.a. vanwege de geluidshinder en de natuurschade.
Als de opdracht vóór 1995 wordt gegeven, heeft
Nederland dus in 2000 een Betuwelijn.
Trouw, 05-1 j-93
De Betuwelijn komt er, de HSL-lijn gaat dwars
door het Groene Hart, Schiphol breidt uit, de minister heeft geen problemen met nachtvluchten op
het Limburgse vliegveld Beek en heeft ook geen
moeite met uitbreiding van de Amsterdamse wijk
IJburg tot 40.000 woningen.
Nieuwe Revu, 10-06-96
De Rotterdamse lobby is sterk en overtuigend.
Maar wijs geworden door de klucht rond de aanleg
van de Betuwelijn besliste Den Haag anders.
Elsevier, 17-08-96
'Het wemelt van de heimelijke subsidies,' zegt
Jan Paul van Soest, directeur van het Centrum
voor Energiebesparing. 'Of het bewust gebeurt
weet ik niet - ik heb daar mijn eigen ideeën over maar een deel van de rekening wordt niet zichtbaar
gemaakt. Hetzelfde geldt voor die andere megaprojecten, de Betuwelijnen de H S L . '
HP/De Tijd, 25-10-96
Minister Jorritsma (...) heeft ongeveer een half
miljard gulden meer nodig voor de Betuwelijn. Dat
gaat ten koste van investeringen in wegen en sporen.
Trouw, 15-03-9-7
Slechts 8,2 procent is 'verstedelijkt' en het verwijt dat ons land compleet wordt 'geasfalteerd', is
helemaal onzin: niet meer dan 3,3 procent bestaat
uit infrastructuur, inclusief luchthavens. Kom
maar op met die Betuwelijn.
HP/DeTijd,
17-06-97
beugelen, soort balsport, gespeeld d o o r twee
teams van elk zes mensen, waarbij steeds
slechts twee spelers tegelijk o p de b a a n zijn.
H e t gaat o m een kleine t a k van sport, met kleine verenigingen.
Beugelen is een subtiele sport met grof geschut.
Met een houten sleger, een soort schep, moet je
grote, zware ballen, door een poortje zien te slaan.
Daarbij mag je de tegenstander hinderen. Als die
vier kilo tegen elkaar of tegen de schotten kletsen,
kan dat geweldige klappen geven. Dat is meteen
ook het enige lawaai. Want, net als bij biljarten,
wordt er niet gesproken. Ook niet door de toeschouwers. Die hoor je hoogstens fluisteren.
de Volkskrant, 03-04-93

72

beursbarometer, het indexcijfer van de voorn a a m s t e aan een beurs genoteerde fondsen.
Gisteren volgden de aandelenkoersen op Wall
Street de scherpe dalingen in Tokio de dag ervoor.
De Dow Jones, de Amerikaanse beursbarometer,
daalde 32. punten (iets meer dan één procent) nadat de Nikkei, de Japanse beursbarometer, woensdagnacht met drie procent was gedaald.
NRC Handelsblad, 23-03-90
Woensdag had de beursbarometer het record
opnieuw scherper gesteld: plus 4 punten tot
2856,26.
de Volkskrant, 25-05-90
Kort voor het einde van de handel stond de beursbarometer op een kleine winst, maar die kon niet
worden vastgehouden.
Het Parool, 22-01-92
Gisteren brak er onder beleggers zelfs lichte paniek uit. De Nikkei-index, de beursbarometer in
Tokio, kelderde met liefst 3,25 procent naar 18
073,87 punten, het laagste niveau sinds november
!995Trouw, 10-01-97
De Nikkei-beursindex, die geldt als algemene
beursbarometer van de Japanse economie, beukte
aan het einde van de jaren tachtig nog tegen de
39.000 punten aan.
De Morgen, 01-02-97
bevindelijk gereformeerde, gereformeerde met
eigen authentieke opvattingen en een eigen
identiteit, die de m o d e r n e ontwikkelingen verafschuwt. Zij w o r d e n d o o r buitenstaanders
vaak als ouderwets en wereldvreemd bestempeld. In orthodox-protestantse kring w o r d t de
term 'bevindelijk' vanouds gehanteerd in de betekenis 'gebaseerd o p persoonlijke godsdienstige ervaring'.
Wij leven, zoals we dat zo mooi noemen, in een
multi-culturele samenleving en we gaan vaak prat
op onze tolerante houding tegenover allerlei culturele minderheden. Met de bevindelijk gereformeerden, zo'n twee procent van de Nederlandse bevolking, hebben we ook met een culturele minderheid
te maken, maar dan een van eigen bodem. Tegenover deze minderheid is de Nederlandse samenleving vaak zeer intolerant.
Trouw, 25-06-93
Net als Mijnders is hij lidmaat van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, een van de vele denominaties waarover de on-

geveer 300.000 bevindelijk gereformeerden zijn
verdeeld.
HP/De Tijd, 25-07-97
bevindgemeente, gemeente w a a r i n een bijstandstrekker zich bevindt o p het m o m e n t d a t
hij bijstand geniet.
Wie bijstand nodig heeft, moet aankloppen bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
'waar hij zich bevindt'. Zo staat het in de wet. In de
bescheiden jurisprudentie over dit onderwerp is de
'bevindgemeente' de gemeente waar de persoon
zich 'in het algemeen' zal bevinden in de periode
waarop de bijstand betrekking heeft.
de Volkskrant, 11-07-87
bevrijdingstheologie (<— Eng. liberation
theology), christelijke leer, in de jaren zeventig ontstaan in Latijns-Amerika, volgens welke het bestrijden van sociaal onrecht (in de derde wereld) volwaardig deel u i t m a a k t van het geloof.
De Latijns-Amerikaanse Kerk moest vooral een
Kerk voor de a r m e n zijn. Volgens deze doctrine
zou G o d in de geschiedenis optreden o m de
mens te bevrijden van sociale en politieke onderdrukking. Kreeg bij ons vooral begin jaren
tachtig bekendheid. Een belangrijke vertegenwoordiger w a s de Salvadoraanse aartsbisschop
O s c a r R o m e r o , die in 1 9 8 0 w e r d vermoord. De
bevrijdingstheologie werd d o o r de officiële kerkelijke instanties steeds bekritiseerd vanwege
de gevreesde marxistische tendensen.
Ik ben diepgelovig, maar wat er nu gebeurt met
bewegingen als de bevrijdingstheologie, vervreemdt mij steeds meer van de Kerk als instelling.
Lezersbrief in Panorama, 16-04-85
Onder leiding van de door de bevrijdingstheologie geïnspireerde Ruiz, verdedigt de kerk de indiaanse identiteit en legt ze de nadruk op het gemeenschapsleven.
De Morgen, 27-12-97
bewindsvrouw(e), vrouwelijke minister of
staatssecretaris.
Als bewindsvrouwe van Beeldende Kunsten had
ze 's morgens in Parijs aan de hand van lichtbeelden de grafische vormgeving van de Nederlandse
overheidsvoorlichting als lichtend voorbeeld laten
zien.
de Volkskrant,
05-02-9}
'Tussen Nederland en Vlaanderen bestaat wel

een taalgemeenschap, maar geen cultuurgemeenschap.' Bijna vier jaar later wordt daarover nog
steeds in de Belgische kranten geschreven. De bewindsvrouwe heeft haar boodschap genuanceerd.
Er zou één Nederlandse cultuur zijn, met een Hollandse en een Vlaamse variant.
Elsevier, 08-01-94
De opmerking van de bewindsvrouwe wordt bovendien gestaafd door onderzoek.
HP/De Tijd, 10-01-97
De bewindsvrouw zegde de Kamer gisteren wel
toe enkele tientallen miljoenen extra beschikbaar
te stellen voor oplossingen in de stedelijke kernen.
Trouw, 27-06-97
bewindspersonenoverleg, overleg tussen ministers en staatssecretarissen. O o k afgekort tot
BWP.
Rottenberg is formeel op 1 april aan zijn nieuwe
functie begonnen, en leidt vanavond zijn eerste
vergadering van het partijbestuur. Hij neemt uit
hoofde van zijn functie reeds deel aan het 'bewindspersonenoverleg' dat de PvdA-ministers op
donderdagavond houden op het ministerie van financiën.
NRCHandelsblad,
03-04-92
Er is sprake van persoonlijke ergernissen over en
weer. Tijdens bijeenkomsten van de PvdA-bewindslieden met Wöltgens en de partijvoorzitters
Rottenberg en Vreeman op de donderdagavond,
het 'bewindspersonenoverleg', heeft Ter Veld meer
dan eens geklaagd over het gebrek aan steun uit de
fractie.
de Volkskrant, 05-06-93
bewonersgarage, garage ingericht als woning.
O o k wel woongarage. Bron: Panorama (zonder
datum).
bezig:ergens mee-zijn, bepaalde activiteiten
verrichten. M o d i e u z e u i t d r u k k i n g , meestal in
de v o r m van een vraag. O o k te gek bezig zijn.
Deze uitdrukkingen k w a m e n in zwang sinds
het begin van de jaren tachtig en werden voor
het eerst gesignaleerd d o o r Reinsma (1984) en
Kuitenbrouwer (1987).
Volgens prof. Wim Velema (68) is de varkenspest
een streep door de rekening van God, die moet
worden opgevat als een oproep tot bezinning.
Want waar zijn we eind twintigste eeuw nou helemaal mee bezig?
HP/De Tijd, 22-08-97
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bhangra (<— Punjabi), volksdans uit Punjab;
vorm van populaire dansmuziek uit de Punjab,
gecombineerd met rock-'n-roll of discomuziek.
Begin jaren negentig erg populair in GrootBrittannië.
Bhangra is zo'n vorm van migranten-pop. Het is
een fusie van een van de meest dansbare ritmes uit
India met westerse disco en pop.
Oor, 16-07-88
Indiase disco's schijnen vol te zijn van Bhangra,
Indiase house.
Haagse Post, 01-04-89
In Engeland is Bhangra momenteel een van de
grootste sensaties van de afgelopen jaren. Deze
mengvorm van traditionele Indiase muziek en westers georiënteerde melodieën is bezig aan een ware
triomftocht aan de andere kant van het kanaal.
Free, maart 1993
Nieuw: The Bhangra Dimension waarop te horen zijn de zangeressen Bindrusi en Sasha en de
achtmansformatie D.C.S. Een typisch smaakmakertje om onze kaaskoppen aan deze bhangra and
ragga fushion te laten wennen.
HP/DeTijd,
12-03-93
Het lijkt erop dat het niet mogelijk is voor bhangra om de crossover te maken naar een niet-Aziatisch publiek, en dat is vreemd, omdat bhangra
van alle vormen van niet-westerse muziek zo'n
beetje de meest westerse is.
Oor, J 6-10-9 3
Als aan het eind van de jaren tachtig de bhangra
zich ontwikkelt tot de straatmuziek van de Pakistaans/Indiase immigrantenjeugd zet dat hem aan
tot het oprichten van zijn eigen label.
Oor, 04-06-94
Regelmatig zijn groepen die onder deze veel te
ruime, dus onhandelbare noemer vallen, terug te
vinden in de hitlijsten. Al gaat het dan vooral om
artiesten die aangename popachtige deuntjes van
hun Algerijnse raï, Indiase bhangra of Spaanse flamenco weten te maken.
HP/DeTijd,
19-07-96
Over de aanstekelijke bhangra beats giet Singh
zijneigen sausje...
Zin, augustus 1997
Andere Aziatische pop was in die tijd 'bhangra',
een kruising tussen Indiase muziek en reggae, die
Singh omschrijft als commercieel, goedkoop en
onoprecht.
NRCHandelsblad,
29-08-97
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bibbergeld, -premie, in Vlaanderen: gevarenpremie. Al o p g e n o m e n in Nijhoffs
ZAïidnederlands
Woordenboek
(1981), met een vindplaats uit
1 977 (Gazet van
Antwerpen).
Het NOS-journaal toonde een interview met de
uiterst betrouwbaar ogende kapitein-ter-zee Busard van de Belgische marine, de commandant over
beide vloten. En daarna kregen we een Belgische
matroos te zien die ons breedlachend voorrekende
welke 'bibberpremie' hem te wachten stond.
Haagse Post, 26-09-87
bibliotheekmoeder, moeder van een leerlinge die
een handje meehelpt in de schoolbibliotheek:
boeken uitleent, kaartjes afstempelt enz. —>
leesmoeder'.
Mensje van Keulen zul je hier niet meer vinden,
Tessa de Loo is ook al gejat, hoor ik van de bibliotheekmoeder.
de Volkskrant,
16-1i-8s
En ik schreef een lang gedicht, 'bibliotheekmoeder met leesbril', waarvan ik alleen nog de eerste
regel weet...
Arnon Grimberg: Blauwe maandagen, 1994
bidbook (<— Eng.), boek of brochure w a a r i n steden of landen zich aanbevelen als vestigingsplaats v o o r een internationale instantie of voor
het houden van een grote manifestatie.
Vijf steden hebben zich inmiddels met een heus
'bidbook' (a la de Olympische Spelen) als kandidaat bij het kabinet gemeld.
Elsevier, 06-0 j-95Vroeger voerden landen oorlog met elkaar. Heel
vroeger waren het de steden. Dat komt helemaal
terug. Alleen bevechten ze elkaar nu niet meet met
kanonnen en hete pek, maar met 'bidbooks'
(spreek uit: bidboeks). Huurlingen zijn vervangen
door lobbyisten. Volgende maand beslist het kabinet wie de gelukkige zal zijn die de Eurotop in
1 997 mag organiseren: wordt het Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of toch maar Apeldoorn?
Vrij Nederland, 08-07-95
Getuige de eisen in het bidbook is de KNVB een
massaorganisatie zonder consideratie met de hogere belangen van het grote publiek, zoals vrije
nieuwsgaring.
Elsevier, 13-01-96
Z o is de capaciteit van de luchthaven ontoereikend en zijn er te weinig hotels. Het bidbook voor-

ziet in ruim zeven miljard aan investeringen, terwijl dit bedrag bij de andere kandidaten de twee
miljard niet overstijgt.
Trouw, 05-09-97
Big Bang (<— Eng.), b e n a m i n g v o o r de deregulering van de L o n d e n s e effectenbeurs in 1 9 8 6 .
De Londense City, sinds de Big Bang geheel ingesteld op het transnationale geldverdienen, is bijzonder functioneel als het erom gaat in seconden
kopers en verkopers van beurswaarden en allerlei
ingewikkelde geldcontracten te vinden...
Haagse Post, 15-04-87
Reuter verzorgt ook een deel van de informatie
voor de Engelse beurs, die na de zogenoemde Big
Bang helemaal geautomatiseerd is.
de Volkskrant, 24-04-87
Men worstelt ook nog steeds met de naweeën van
de Big Bang.
NRC Handelsblad,
16-10-87
Het gaat slecht in de Londense City. N a de euforie van de Big Bang zit iedereen te ruim in de jas om
de problemen na de krach goed te kunnen opvangen.
Elsevier, 04-02-89
Het is zeer twijfelachtig of de Nederlandse aandelenmarkt met een 'Big Bang' a la Londen gediend is.
Elsevier, 25-05-91
meer algemeen ook v o o r 'ingrijpende hervorming':
Eind '95 had Dehaene al een eerste keer de verwachtingen getemperd door een 'big bang' - een
allesomvattende hervorming van uitkeringen, bijdragen en structuren - af te wijzen.
DS Magazine, 27-12-96
Japan zit in een demografische val. Het land vergrijst razendsnel. Dat is de motor achter de voorgenomen financiële deregulering, de 'Big Bang'.
NRC Handelsblad,
25-07-97
Big Blue (<— Eng.), bijnaam van I B M . O o r s p r o n kelijk w a s de t e r m , die rond 1984 in Amerika
g e m u n t werd, van toepassing o p het
main frame'-model
3 6 0 , w a a r v a n het omhulsel
helderblauw w a s .
Ondanks de aangekondigde saneringsoperatie
lijkt 'Big Blue' niet meer het vertrouwen van de
Amerikaanse beleggers te kunnen winnen.
de Volkskrant, 20-03-92

Big Blue wankelt op Wall Street.
de Volkskrant, 18-12-92
Ook I B M liet zich niet onbetuigd. De resultaten
van 'Big Blue' waren ook in het voorbije kwartaal
wederom beduidend beter dan wat analisten hadden verwacht.
Elsevier, 29-10-94
Ondertussen ziet Big Blue met lede ogen de
markt volstromen met 100% compatible PC klonen.
PC Consument, november 1996
Het heeft lang geduurd voordat I B M met iets vernieuwends kwam op het Internet, maar onlangs
lanceerde Big Blue in alle stilte toch een vrij revolutionair product.
Knack, 12-11-96
Ook 1 B M heeft het maar druk met het Internet.
Big Blue verwacht met deze afdeling dit jaar voor
het eerst uit de rode cijfers te geraken.
P C Magazine, maart 1997
Big Brother (<— Eng.; ontleend a a n de r o m a n Nineteen Eighty-Four van George Orwell, verschenen in 1949, w a a r u i t de slogan Big Brother
is watching you een gevleugelde uitdrukking
w e r d ) , overheid die het privéleven in grote m a t e
beïnvloedt en v o o r t d u r e n d toezicht h o u d t o p
iemands handel en wandel. Pejoratief. O o r spronkelijk van toepassing o p het communistische systeem in de Sovjet-Unie, later ook m . b . t .
andere m o d e r n e staten.
Wanneer je je een houding aanmeet van 'Er zijn
wel mensen die weten hoe het werkt' en verder op
hen vertrouwt, kun je Big Brother beter meteen
uitnodigen.
Mens & Wetenschap, januari 1989
Geen enkele potentiële of semi-potentiële staatsvijand ontsnapte aan Big Brothers blik.
Het Parool, 03-03-90
'Big Brother' huist in Groningen. Het oordeel
van de studentenvakbonden was snel geveld. Als
de Informatie Beheer Groep gedigitaliseerde vingerafdrukken en een foto op een chipkaart gaat
zetten, dan wordt de privacy van studerend Nederland wel erg zwaar op de proef gesteld.
de Volkskrant, 03-09-94
Emmanuel Goldstein is de vijand van Big Brother, de alziende dictator in Orwells boek 'Nineteen Eighty-Four'. Big Brother werd het synoniem
voor computers die onze privacy bedreigen.
Kijk, mei 1995
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Nederland balanceert tussen een 'Big Brother'
en 'Little Sister'-maatschappij. Een alles wetende
overheid, of de machtvan het kapitaal.
Trouw, 11-06-96
Vindt Big Brother dat wij te veel zitten te niksen
wanneer het even iets mooier weer is?
Nieuwe Revu, 28-05-97
big shot (<r- Eng.), hoge ome; erg belangrijk persoon.
De big shots van The Street halen geen van allen
meer landelijke bekendheid.
Avenue, september 1988
Big shot (groot schot) belangrijk figuur, 'hoge
ome'.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992.
Dus we hebben hier een big shot op de korrel.
Jac. Toes: De afrekening, 1994
De vrouw van de president-directeur wordt met
veel egards begroet op het personeelsfeest, maar
wie kent de man van de vrouwelijke topmanager?
Bovendien oogst die 'vrouw van' op haar beurt
succes: ze heeft toch maar een big shot aan de haak
geslagen.
Opzij, januari 1997
... de big shots van het bedrijfsleven schofferen en
van loket naar loket sturen...
Nieuwe Revu, 09-04-97
Op de dag van de finale werd de Nederlandse
zwemstersploeg door een 'big shot' van de KNVB
meegesleurd naar een tuinfeest bij de president van
de Finse voetbalbond.
Vrij Nederland, 03-0 $"-97
big spender (<— Eng.), iemand die veel geld uitgeef t; groot verteerder.
Dat Ruding zijn partijgenoten Deetman, Brinkman en Heerma lastig viel over hun begrotingsoverschrijdingen, lag voor de hand. Zij zijn nu eenmaal de big spenders.
Vrij Nederland, 25-07-87
Wij zuinigerds willen wel degelijk de 'big spender' uithangen.
Willem Pijffers: Zoeken naar nieuwe idealen. Het
levensgevoel van de jaren negentig, 1993
De grote minnaars zijn ook de 'big spenders'.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van!, 1994
Al halen de Keynesiaanse 'big spenders' opgelucht adem, de economie blijft structureel zwak.
Elsevier, 11-02-95
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Je kon hem altijd op de schrijfwarenafdelmg vinden waar de goederen breed lagen uitgestald op
grote tafels in carré-vorm. Maar hij kocht ook een
koekoeksklok, fototoestellen voor de kinderen en
voor mij tijdens de India-actie van dat jaar een
paar hemelsblauwe leren pantoffels met bloemetjes. Hij was een ontwapenende 'big spender'.
HPIDe Tijd, 10-03-95
Ze zijn van goede komaf en blijken big spenders.
Elsevier, 01-05-97
bijbelgordel (<— Am.-Eng. Bible Belt), gebied in
Nederland met streng gereformeerde gemeenschappen: Zeeland, Z u i d - H o l l a n d , Utrecht,
de Betuwe en de Veluwe tot Overijssel. Deze
informele term dook begin jaren negentig voor
het eerst o p . Al o p g e n o m e n in Verschueren
(1996).
Dit de vervreemding tussen de bijbelgordel en de
rest van de samenleving verklaart Maas de onverschilligheid van de Tweede Kamer destijds, in
1978, alsmede het volslagen medisch-technoeratisch advies dat de Gezondheidsraad over de polioepidemie uitbracht.
Trouw, 25-09-92
bijbeunen (van beunhaas), slang v o o r ' z w a r t
bijverdienen'. —> bijklussen'.
Katja stuurt mij solide door de nacht. 'Bijbeunen'
noemt ze dit.
Youp van 't Hek: Amah Hoela, 1994
Hij beunde bij voor blootbad Passie en liet zijn
Audax-medewerkers dat ook doen.
Nieuwe Revu, 20-05-98
bijenkoningin, zie citaat.
Bijenkoninginnen worden ze wel genoemd, de
vrouwelijke topmanagers. Ze luisteren naar namen als Carolyn Murphy, Betsy Holden, Harumi
Sakamoto en Sara Morrison en zitten in de raad
van bestuur van machtige, multinationale ondernemingen.
Opzij, januari 1998
bijklussen, informeel voor ' z w a r t w a t bijverdienen; een bijbaantje hebben'. —> bijbeunen".
De kamerleden mogen 14.978 gulden per jaar
bijklussen.
Elsevier, 28-09-96
'Een fantastische man.' Dat is dereactie van Jan
Marijnissen, Tweede Kamerlid voor de SP, op uit-

latingen van bisschop Muskens van Breda dat hij
er begrip voor heeft wanneer financieel in nood
verkerende uitkeringstrekkers zwart bijklussen en
als armen brood stelen.
Trouw, 04-10-96
Ga nou niet bijklussen. Besteed je tijd liever aan
je foto's.
HP/De Tijd, 3 0-05-97
Bij de bijstandsmoeder die zwart bijklust worden
tandenborstels geteld, maar een Heer van stand die
helpt met de witte was bedekken we met de mantel
der liefde.
HP/DeTijd,
31-10-97
bijklusser, iemand die zich bezighoudt met bijklussen*.
Politiemensen zijn dikwijls verwoede bijklussers.
Elsevier, 26-04-97
bijna-thuishuis, eufemisme voor 'sterfhuis'.
Zelfs na 'Keek op de Week' verdient het fenomeen een nadere kritische beschouwing. De sterfhuizen, waarvoor de naam 'bijna-thuis-huis' is bedacht, zullen zich, ondanks de schitterende persiflage door Van Kooten en De Bie, naar verwachting snel over onze samenleving uitbreiden.
Het Parool, 18-02-89
Het bijna-thuis-huis als achtervang voor terminale thuisverpleging.
Haagse Post, 30-09-89
bijplussen, aanvullen, bijpassen: 'geld bijplussen bij de begroting'. Politiek taalgebruik.
Sinds het midden van de jaren tachtig.
Bij-plussen. Als de plussen en de minnen elkaar
niet in evenwicht houden, in die zin, dat het resultaat nog altijd negatief is, wat plussen erbij zoeken
om de zaak in evenwicht te brengen.
Albert Hofstede: Parlementaal, 1991
Ritzen heeft natuurlijk zeven jaar een lastige tijd
gehad, moest bezuinigen, maar bedacht ook steeds
methodes om dat te verzachten. Hij heet niet voor
niets de Pottenkoning, hij vond altijd wel een potje
waaruit hij kon bijplussen.
Nieuwe Repu, 02-07-97
bijsnijden, wijzigen, verbeteren: 'een wetsontw e r p bijsnijden'. Politiek taalgebruik. Sinds het
midden van de jaren tachtig.
Bijsnijden. Een besluit sterk veranderen. Naar
aanleiding van het grote politieke verzet tegen het

besluit, voorjaar 1984, om alleen het lagere personeel van de Centrale Directie van de PTT naar Groningen over te plaatsen, meldde Lubbers dat het
kabinet het desbetreffende besluit had bijgesneden.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
bijstandstoerisme, het verhuizen n a a r gemeenten w a a r de bijstandsregeling voordeliger is: de
ene gemeente vergoedt sommige kosten wel, de
andere niet. Pejoratief.
Het is een prijs van decentralisatie die ongetwijfeld ook bij het toepassen van de aanvullende uitkeringen zal worden betaald. De ene gemeente zal
strenger zijn in het stellen van voorwaarden aan de
uitkeringsgerechtigde dan de ander. Hier en daar
wordt al de vrees voor 'bijstandstoerisme' uitgesproken.
NRCHandelsblad,
03-09-93
bijstellen, politiek eufemisme voor 'bezuinigen'. O n t s t o n d in de jaren tachtig.
Bijstellen. Aanpassen; ook wel: bezuinigen. In de
praktijk gaat het soms om forse koerswijzigingen.
Door te spreken over een bijstelling van het beleid
wordt echter de indruk gewekt dat het slechts om
een wijziging van ondergeschikt belang gaat.
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 1985
Als het om het uitgeven van belastinggeld gaat is
Den Haag op z'n vindingrijkst. Het zijn slechts
'middelen' die 'vloeien', respectievelijk ruimte die
wordt 'besteed'. Die 'ruimte' wordt 'bijgesteld',
meestal in een speciale brief aan de Kamer, die dan
ook de 'ruimtebijstellingsbrief' heet.
NRC Handelsblad,
27-07-91
biker (<— Eng.), m o t o r d e v o o t .
De motorjongens, de 'bikers' zijn de laatste jaren
beïnvloed door de gevangenistatoeage.
Oor, 08-04-89
Toch past bij de term biker het beeld van de met
jeans en laarzen geklede motorrijder, veelal rijdend
op een zware Harley-Davidson of op een oudere
Engelse motorfiets.
Freek Andriesse en Hans Meulenbroek:
Motortaal, 1993
Het is niet bepaald een beeld uit 'Easy Rider' om
de bikers zij aan zij te zien zitten met toeristen die
het stadsplan bestuderen, in een decor waar de beiaard de klok slaat en de mosseldampen overheersen.
De Morgen, 09-08-97
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l)e bikers zijn maar luchtig gekleed en in een
mum van tijd doorweekt.
Z(N, augustus 199biiateraaltje, politiek jargon voor 'wederzijds
bindend overleg; onderonsje; gesprek tussen
premier en vakminister'. Soms afgekort tot bilat. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig.
Binnen de PvdA vroegen ze zich af of de liberaal
begreep dat Kok als hij met een groep mensen onderhandelt, nooit concessies doet tijdens het onderhandelingsproces zelf. Hooguit geeft hij iets
weg in bilateraaltjes.
Vrij Nederland, 10-07-94
Het is een ontmoeting tussen veertien hoofden
van dienst en een spervuur van bilateraaltjes.
Elsevier, 06-08-94
Over politieke hoofdzaken kwam in het laatste
kabinet-Lubbers geen enkele beslissing tot stand die waren allang voorgekookt in die bilateraaltjes
of tijdens het vermaarde Torentjesoverleg, waar
wij als fractieleiders konden aanschuiven.
HP/De Tijd, 02-12-94
Erica Terpstra vraagt een biiateraaltje met Van
Aartsen over de Keuringsdienst van Waren.
Elsevier, 24-12-94
Iemand als Lubbers was natuurlijk zo vergroeid
met dat jaarlijkse ritueel dat de omschakeling heel
moeilijk was geworden. In dit systeem heb je al die
bilateraaltjes waar hij zo'n meester in was nauwelijks nodig.
Vrij Nederland, 17-08-96
De Economische en Monetaire Unie (EMU) is
zo'n onderwerp dat zich leent voor een biiateraaltje tussen de twee partijleiders.
HP/De Tijd, 06-03-98
billboard (<— Eng.), groot reclamepaneel; aan-

plakbord.
Billboard (plakkaatbord): groot buitenreclamebord.
IJesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Sloggy zette vijf vrouwenkonten opeen 'billboard' en ook modemerk Mexx is sinds kort van
de partij.
HP/De Tijd, 13-12-96
Of neem Calvin Klein; billboards met glanzende
mannenlijven wekken de suggestie dat de aanschaf
van een onderbroek het begin is van een torso als
die van Schwarzenegger.
de Volkskrant, 28-11-96
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Zo ligt het 111 de bedoeling om afbeeldingen van
menselijke wezens voortaan van billboard en pakje
te weren.
Elsevier, 26-04-97
Sport 7 kreeg aanvankelijk een boete van tachtig
mille omdat ook daar te veel billboards in beeld
waren gebracht.
Nieuwe Revu, 1 r-06-97
bimbo (<— Am.-Eng. <— Ital.), pejoratief voor
'aantrekkelijke m a a r onintelligente vrouw;
leeghoofdige v a m p ' . In het Amerikaanse slang
komt de term al in de jaren twintig voor. Bij ons
eind jaren tachtig populair geworden, met
name in de jeugdtaal. —> barbie(pop)".
Bimbo (<— Eng.) ordinair meisje; één van de
woorden op -o die uit het Amerikaans werden
overgenomen.
Cor Hoppenbrouwers: jongerentaal, 1991
Barbie, een tot kunst verheven bimbo.
Vrij Nederland, 03-12-94
Het zou mij benieuwen door welke bimbo de
Yanks zich heden ten dage uit hun slaap laten houden.
Nieuwe Revu, 25-10-96
Maar alvorens deze nachtmerrie in te duiken, laten we u even kennismaken met de siliconenbimbo
van dienst. Miss Balkon.
Computer Shopping in Belgium, februari 1997
Nog nieuw is dat het vrouwelijk schoon deze keer
compromisloos richting bimbo gaat.
Computer Magazine, april 1997
Waarom zijn die bimbo's in de film altijd zo dom
en rennen ze nooit eens gewoon naar buiten?
HP/De Tijd, 27-06-97
In de pers werd ongezouten kritiek geleverd op
zijn wens een voorschot te krijgen - e e n slordige
miljoen gulden —van zijn uitgever voor zijn roman
'The Information', op de kostbare verbouwing van
zijn gebit en het feit dat hij zijn echtgenote verliet
voor een te jonge Amerikaanse bimbo.
Elsevier, 23-08-97
bingo, informele uitroep van verrassing, gewoonlijk in reactie op iets dat plots, snel en onverwacht gebeurt: 'hoera; r a a k ' .
Ondanks alle tegenwind toch even twee bingo's
op deze plaat, kwestie van even aan de oude vrienden te laten horen dat de magie nog wel degelijk in
de vingers zit.
Humo, 24-01-81

Als je die mensen rond een tafel zet en je moedigt
ze wat aan is het altijd bingo.
Panorama, 05-02.-85
O p die eerste reis was het meteen bingo.
Oor, 19-04-86
Toen kwam ik erachter dat ze ook in Nieuwegein
woonde, dus dat was meteen bingo!
Vrij Nederland, 17-10-87
Maar goed, eenmaal thuis aangekomen zo gauw
mogelijk de monitor uitgepakt om hem aan te sluiten. En ja hoor bingo, het paste niet.
Computer thuis in bedrijf, nr. 9/516
Het is bingo als Borst toegeeft dat nu maar even
pas op de plaats gemaakt moet worden met die
marktverwerking en nog eens bingo als hij erin
slaagt PvdA-woordvoerster Margo Vliegenthart
aan zijn zijde te krijgen.
HF/De Tijd, 04-04-97
Het is hier echt niet iedere dag bingo. Maar als er
nu iets mislukt, is het mijn fout en kan ik niemand
de schuld geven.
de Volkskrant, 07-05-97
binnengrens, grens tussen landen die een geheel
v o r m e n , bijvoorbeeld de Benelux of de Europese Unie. —> buitengrens"'.
Aan de vooravond van Europa 1992 vestigden
zich in Brussel honderden lobby-kantoren. De belangenvertegenwoordigers leken een schimmig
spel te spelen. Vrijwel alle grote Amerikaanse advocatenkantoren openden een filiaal voor de 'European Affairs'. De economische binnengrenzen
zouden worden opgeheven, de indirecte belastingen zouden worden geharmoniseerd en het bedrijfsleven besefte dat in Brussel veel te halen en
veel te vrezen was.
Elsevier, 30-10-93
Het verhaal is bekend: negen van de twaalf leden
van de Europese Unie hebben in het zogeheten akkoord van Schengen al besloten de binnengrenzen
op te heffen...
Trouw, 25-03-94
Een tegenslag voor de luchthaven was dat in
1989 besloten werd om van alle luchthavens in
Schengen-landen zogenaamde 'binnengrenzen' te
maken.
Vrij Nederland, 06-05-95
Deze bepaling uit de akkoorden van Schengen,
waaraan dertien van de vijftien EU-landen deelnemen, komt in het Verdrag van Amsterdam. Dat
geldt ook voor de afschaffing van personencontro-

les aan de EU-binnengrenzen en bepalingen over
het vormgeven van een uniform visumbeleid.
Elsevier, 28-06-97
Binnenhofbargoens, de politieke taal zoals die
o p het H a a g s e Binnenhof gesproken w o r d t . D e
term werd populair gemaakt door WD-leider
Frits Bolkestein. In 1997 verscheen het boekje
Binnenhofbargoens
van
Telegraaf-rtdactevas
Emile Bode en M e n z o Willems. In V l a a n d e r e n
spreekt men van Wetstratees*'.•
De taal van de politiek is wollig, ambtelijk,
clichématig en langdradig. Dit 'Binnenhofbargoens' is niet bevorderlijk voor de politieke overtuigingskracht en voor een helder politiek debat.
Onze Taal, februari/maart 1998
binnenkamertjespolitiek, zie
achterkamertjespolitiek*.
Arendo Joustra en Erik van Venetië hebben onlangs een boekje opengedaan over de manier waarop Ruud Lubbers dit land leidt. Het is een onthutsend, en vooral ook ontluisterend, verslag geworden van de binnenkamertjespolitiek die het land al
weer twaalf jaar teistert.
Elsevier, 26-02-94
Onder paars is de politiek meer dan ooit binnenkamertjespolitiek in een gezellige verpakking.
Elsevier, 28-06-97
binnenkomer(tje), plaat die haar debuut m a a k t
in de h i t p a r a d e . Deze informele term werd al
eerder gebruikt in de cabaretwereld v o o r 'een
g r a p w a a r m e e een voorstelling w o r d t begonnen'.
De debuutsingle 'If you let me stay' is ook een
heel aardige binnenkomer, al wordt het geen echt
grote hit.
Oor, 08-08-87
De hoogste nieuwe binnenkomer is 'Chime' van
Orbital, een Engels duo.
Oor, 07-04-90
'I'd Like To Know' - een duizelingwekkende race
langs minstens drie briljante composities - vind ik
de mooiste binnenkomer sinds de uitvinding van
de langspeelplaat.
Nieuwe Revu, 31-05-95
binnenlijn: via d e - , een politieke u i t d r u k k i n g
voor 'binnenskamers; via rechtstreekse contacten (met de ministers)'.
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Kok: 'Via de binnenlijn heb ik gehoord dat de
fransen zulke kritiek op Nederland hadden.'
Vrij Nederland, i s-04-98

()ver de gevolgen van nieuwigheden als de biobak is nog weinig bekend.
Klsei'ier, 14-06-97

bio, verkorting van bibliografie. —> biopic'.
'Man, mythe, krankzinnige, vuilnishoofd',
noemt zijn platenmaatschappij hem in de bio.
Oor, 1 --o6-8y
Volgens de bio lijkt zanger Souza op enkele songs
zelf te zingen.
Fabiola, februari 1988
Belangrijker dan de bio was de tape die erbij zat.
Metal Hammer, januari 1988

biologische klok, minuscuul onderdeel van de
hersenen d a t allerlei tijdafhankelijke ritmes in
het menselijk lichaam regelt, zoals de menstruatiecyclus. Manifesteert zich nadrukkelijk bij
een jetlag. Bij lijders aan de ziekte van Alzheimer doet zich doorgaans een verstoring voor
van de biologische klok.
Vrouwen vormen nog een speciale risicogroep,
omdat ze zich vaak moeten bewijzen in twee, drie,
vier rollen: werknemer, echtgenote, moeder en
vrouw. Mannen branden typisch maar in een gebied op, namelijk hun werk, en niet in de verzorgende rol. Vrouwen branden op in een poging zich
waar te maken in een mannenwereld, melden de
deskundigen dreigend. Ze worstelen met hun biologische klok, kunnen lijden aan conflicten wanneer ze de dertig naderen en nog geen partner hebben, nog niet getrouwd zijn of nog geen kinderen
hebben.
de Volkskrant, 29-04-89
In een ouderwets sobere academische kantine
schuift Martin de Vries aan bij zijn begeleider Joke
Meyer (31). Ze hoort tot de wereldtop van onderzoekers naar de biologische klok.
Elsevier, 14-04-90
Nee hoor, ik ben vooral aantrekkelijk voor vrouwelijke singles op zoek naar een man die haar bevrijdt van het getik vanhaar biologische klok.
Opzij, juni 1997

biobak, een door de gemeente geleverde, doorgaans gifgroene, bak voor aardappelschillen,
etensresten, bladeren, koffiedik e.d. W o r d t opgehaald door een a p a r t e vuilniswagen. Sinds
het begin van de jaren negentig. Slechts een
klein deel van Nederland (vooral in de binnensteden) w e r d ontslagen van de verplichting t o t
gescheiden huisvuilinzameling, onder andere
o m d a t een biobak in de zomer tot onhygiënische toestanden zou leiden in de kleine w o n i n gen, -^gft".
Braaf neemt de Nederlandse burger dezer jaren
de Bio-bak in ontvangst. Eindelijk kan hij zijn particuliere steentje bijdragen aan het milieu.
Nieuwe Revu, 03-08-92
KCA komt van klein chemisch afval. Het handje
met de pijlen moet volgend jaar staan op alles wat
niet in de vuilniszak mag en niet in de biobak.
(Daarin mag alleen de afkorting GFTEV: groente,
ftuit- en tuinafval en vissekoppen.)
Vrij Nederland, 29-08-92
'De biobak is het grootste milieuschandaal uit de
Nederlandse geschiedenis.' Een verfrissende openingszin van de prikkelende bijdrage van Gerrit de
Jager en Gerrit Mollema aan de tweede publikatie
in een pamflettistische reeks over de stand der dingen in Nederland, een initiatief van Nijgh & Van
Ditmar.
de Volkskrant, 24-12-93
Biobak. Vuilnisvat dat op warme zomerdagen
kan ontploffen. Iedere Nederlander produceert
jaarlijks meer dan 3 50 kilo huisvuil en sinds enkele
jaren is het verplicht afval te scheiden. Groente-,
fruit- en tuinafval (GFT) horen in de groene
(bio)bak en de rest (maar niet glas, papier of giftige stoffen want daarvoor zijn wéér andere containers of boxen) in de zwarte bak of zak.
Vrij Nederland, 06-0^-9^
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biologische ouders;-vader;- moeder, natuurlijke
ouders, vader, moeder.
Het heersende standpunt is: de biologische ouders zijn altijd het beste voor het kind.
Vrij Nederland, 28-04-90
Bij KI gaat het niet om gevallen waarin de biologische vader om de een of andere reden wegvalt,
maar om een bewuste keuze voor het gebruik van
een donor.
Opzij, april 1991
biomonitoring (<— Am-Eng.), methode om de
kwaliteit van water te testen d o o r gebruik te
maken van levende organismen.
Biomonitoring is een methode die de laatste tijd
snel populair is geworden om binnen een ecosysteem de vinger aan de pols te houden. Zo kan men

bijvoorbeeld inzicht krijgen in de luchtverontreiniging door het tellen van proefvlakjes met korstmossen, want die zijn uiterst gevoelig voor luchtvervuiling.
NRCHandelsblad,
02-10-90
meer algemeen: het verrichten van een genenonderzoek bij kandidaat-werknemers om na te
gaan of ze geschikt zijn voor een bepaald w e r k .
Ik maak trouwens van de gelegenheid gebruik
om u op een ander bevreemdend verschijnsel te
wijzen. Het heeft vooralsnog maar een Engelse benaming en het wordt voor zover mij bekend totnogtoe enkel in de Verenigde Staten toegepast:
BiOMONiTORiNG. Naar verluidt laten steeds meer
Amerikaanse bedrijven kandidaat-managers een
zgn. genenonderzoek ondergaan waaruit kan opgemaakt worden of iemand erfelijk voorbestemd is
voor welomschreven aandoeningen. Standaard
Magazine, 1/89
bionaut, wetenschapper die een tijd d o o r b r e n g t
in de k u n s t m a t i g e Biosfeer 2, (de aarde w o r d t
d a n beschouwd als Biosfeer 1), een experiment
d a t o p 26 september 1991 met veel b o m b a r i e
van start ging. Acht bemanningsleden (vier
m a n n e n en vier vrouwen) moesten twee jaar
doorbrengen in deze van de buitenwereld afgesloten ' b r o e i k a s ' .
O p 26 maart zal een tweede lichting 'bionauten'
zich opsluiten in de Biosfeer 2, het prototype van
een kolonie op Mars, dat is ondergebracht onder
een indrukwekkende reeks glazen koepels in de
bergen van Santa Catalina in de woestijn van Arizona.
De Morgen, 14-01-94
De nieuwe plannen betekenen een radicale breuk
met het verleden. Vanaf de opening in 1991 tot het
eind van 1993 werd de koepel permanent bewoond
door de acht 'bionauten', die onder de koepel allerlei proeven moesten doen om te onderzoeken hoe
de aardse biosfeer werkt.
Het Parool, 21-01-9$
bionisch (<— Eng. bionic 'hetgeen betrekking
heeft o p k u n s t o r g a n e n ' ; sinds i 9 6 0 ) , beschikkend over een buitengewoon grote k r a c h t en
snelheid. D e term w o n aan populariteit m e t de
succesvolle televisieserie ' T h e Six Million Dollar M a n ' , w a a r i n het personage Steve Austin
een lichaam had dat grotendeels w a s samengesteld uit high-tech*
-tobotondetdelen.

Dit was de 'bionische' man all over the place.
Annemarie Oster: Een moeder van niks, 1982
Spitz lijkt, als je hem tegenwoordig op de foto's
ziet, op de 'bionische man'.
Mart Smeets: Rugnummers en ingevette benen,
1990
William A. Cozzano, de man met het 'bionische'
brein.
Wave, oktober 1994
Omdat de Italiaanse ronde door de herziening
van de wedstrijdkalender een week is vervroegd,
acht de bionische 'vedette' het evenement als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk minder geschikt.
Trouw, 12-05-9;
Bij een omroep waar dwarsliggende medewerkers anno 1997 nog 'een officiële berisping' krijgen, en we praten hier dus niet over de EO, zal 't
voor een Bionische Man niet meevallen enige autoriteit uit te stralen.
Nieuwe Revu, 16-07-97
De bionische 'Prime Minister' gaat prat op de
kracht van vijftig mannen bij elkaar en kan met
één grijns-met-alle-tanden-bloot zijn tegenstanders uitschakelen.
HP/De Tijd, 19-12-97
biopic (<— Eng. biographic picture), verfilmde
biografie. -*bio*.
Dat het publiek in Cannes geestdriftig reageerde
op de herneming van deze beroemde 'biopic' in
1954, ligt waarschijnlijk aan de aanwezigheid van
James Stewart en June Allyson in de zaal.
Knack, 05-06-8;
Prick up your Ears, een 'biopic' die naar verluidt
al even tegendraads en opwindend is als het werk
van Orton zelf.
Oor, 08-08-87
Geen blind gehark achter het klavier, want de
Duitse popartiest Herbert Grönemeyer kan zelf
piano en dus Robert Schumann spelen. Nastassja
Kinski is de pianiste Clara Wieck in deze precieze
maar (dus) saaie 'bio pic'.
de Volkskrant, 23-03-91
De jonge Amerikaanse ster met de gebeeldhouwde kop - ooit verkeerd gecast als die andere godheid, Jim Morrison in de biopic over The Doors...
NRC Handelsblad,
25-04-97
Tijdens zijn rijkgevulde carrière zou Stewart ook
enkele bekende 'biopics' draaien, zoals 'The Stratton Story' (over een éénbenige honkballer).
De Morgen, 04-07-97
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bioritme, ritme in de levensverschijnselen; gebruikt bij een methode voor het analyseren en
voorspellen van iemands wijze van functioneren o p fysiek, emotioneel en intellectueel gebied. Sinds het midden van de jaren zestig in het
Engels (biorbythm),
bij ons pas begin jaren
tachtig in z w a n g gekomen.
De bioritmecomputer zorgt er namelijk voor dat
we voortdurend zullen kunnen vaststellen dat de
problemen met onze partner worden veroorzaakt
door de emotionele of biologische staat waarin we
ons bevinden.
Cees Hamelink: De computersamenleving,
1980
birdie (<— Eng.), bij het golf spel: één slag o n d e r
p a r ( m a x i m u m aantal goede slagen o m een hole
te m a k e n ) .
In de eerste helft van het parkoers hield hij zich
nog gedeisd, maar dan sloeg hij zijn slag: vier birdies en één eagle.
De Morgen, 19-06-87
O p de voet gevolgd door 10.000 fans maakte hij
vier 'birdies' en een 'eagle'.
NRC Handelsblad,
11-04-97
bitneuker (bit 'kleinste eenheid w a a r m e e een
computer rekent'), slangaanduiding voor iem a n d die verslaafd is aan computerseks, ofwel
cyberseks".
Een variant op de telefoonseks is computerseks
voor zogeheten 'bitneukers'. Met een modem kan
men seksplaatjes op het beeldscherm krijgen. Gebruikers van Internet klagen al over digitale ongewenste intimiteiten, de zogenaamde 'cyberrape'.
Men ontwikkelt nu cyberseks, waarbij de consument gehuld in een computergestuurd ruimtepak
'on-line' seksuele prikkels kan ontvangen.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199;
computertechneut; programmeur:
Bitneuker. Iemand die er genoegen in schept om
op een technisch niveau alles van computers te weten. Gewone computeraars gebruiken deze term
vooral om systeembeheerders en programmeurs
aan te duiden.
Henk Rijks: Cybertalk, compulingo en

netiquette,

Ook Van Thijns voorganger op 'BiZa', Dales,
had bezwaar tegen de omstreden opsporingsmethode...
Vrij Nederland, 04-06-94
De PvdA doet erg haar best Ed van Thijn terug te
halen naar BiZa, maar W D en D66 hebben daar
moeite mee.
HP/De Tijd, 24-06-94
biznizboy, zie

businessboy'.

black metal (<— Eng.), meedogenloze variant op
de heavy* metal uit de jaren tachtig. Kenmerken zijn extreem ruige muziek, satanische liedjesteksten (soms zelfs in verbasterd Latijn) en
een krijsende manier van zingen. Verstokte
black-metalfanaten zijn praktiserende duivelaanbidders: ze hullen zich in zwarte kledij en
wonen satanische erediensten bij.
Ik ben pessimistisch, maar het is niet zo dat ik alles en iedereen haat. Dan had ik wel een black metal-band opgericht.
Oor, 22-03-97
'Black metal' heet Stefaans geloof en het doet
gothic verbleken tot een onschuldig toneelspelletje.
DS Magazine, 31-07-98
blackjack (<— Eng.), kansspel met k a a r t e n .
Blackjack (zwarte boer) kaartspel sterk gelijkend
op eenentwintigen.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 199 1
De voorlichter van de casino's helpt mij uit de
droom. Het gaat alleen om de toegang tot een speciale blackjacktafel in het Amsterdamse casino
waar de stoelen 'op uitnodiging' worden bezet en
waar het bewuste gezelschap minder welkom is
omdat het de sfeer een beetje zou bederven.
Vrij Nederland, 16-10-93
Verder had ik daar quitte gespeeld; ik had met
blackjack geen driehonderdvijfenveertig francs gewonnen, maar vijf francs verloren.
De Paardentekenaar. De beste verhalen van Tim
Krabbé, 1 997
Als kaartteller houdt hij nauwgezet in de gaten
welke kaarten er bij het blackjackspel, een soort
eenentwintigen, al zijn gespeeld.
HP/De Tijd, 21-03-97

1995
BiZa, acroniem voor (het ministerie van) Binnenlandse Zaken. —> BuZa".
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bladerprogramma, speciaal c o m p u t e r p r o g r a m ma om het Internet* te verkennen. Vertaling
van Engels browser". Bekende voorbeelden zijn

Netscape en Microsoft Internet Explorer. —>
zoekmachine'.
Netscape is marktleider op het gebied van bladerprogramma's voor het Wereldwijde Web, meestal
kortweg 'het Web' genoemd.
HP/DeTijd,
13-08-96
Netscape heeft de fout in zijn bladerprogramma
natuurlijk meteen hersteld en lijkt zijn les te hebben geleerd.
Computer.'Totaal, december 1996
Met Lynx, een tekstgeoriënteerd bladerprogramma, blijven de plaatjes onzichtbaar, iets dat in de
meeste gevallen alleen maar tijd en weerzin
scheelt.
HP/DeTijd,
24-01-97
Zijn bedrijfis in een gevecht gewikkeld met Netscape, dat als eerste een bladerprogramma voor internet ontwikkelde.
Elsevier, 14-08-97
De rechter heeft Microsoft reeds in een eerdere
uitspraak verboden het besturingssysteem Windows en het bladerprogramma Explorer in één
koop aan te bieden.
HP/De Tijd, 09-01-98

de politie neemt af, vooral in de provincie, waar de
'aanrijtijden' van te hulp geroepen agenten onaanvaardbaar lang zijn geworden. Het verkooppraatje
van 'meer blauw op straat' is niet waargemaakt.
Elsevier, 28-09-96
De bewindsman verweerde zich gisteren tegen
kritiek - met enige regelmaat te horen van vooral
het CDA - dat de coalitie haar verkiezingsbelofte
'meer blauw op straat' niet waarmaakt.
Trouw, 11-10-96
Het gebeurt mede op verzoek van het parlement
dat nu wel eens wil weten wat gebeurt met de honderden miljoenen die het jaarlijks extra fourneert
om meer 'blauw op straat' te krijgen.
Elsevier, 14-06-97
'Er is te weinig blauw op straat,' zegt zakenman
A. Zandt, eigenaar van het nieuwe hotel dat gebouwd wordt in het centrum van het dorp.
Vrij Nederland, 09-08-97

blauw: m e e r - o p straat, leuze w a a r m e e de V V D
in 1994 aankondigde dat er meer agenten in het
straatbeeld zouden verschijnen om de veiligheid van de burger beter te k u n n e n w a a r b o r gen. H e t voorstel stond in een open brief aan de
andere partijen, die echter niet formeel reageerden. Bij de kabinetsformatie k w a m m e n t o t het
a a n t a l van vierduizend agenten. M e n wilde een
krachtiger bestrijding van diefstal, woninginbraken en geweldscriminaliteit. D a a r t o e moest
het aantal gewone agenten w o r d e n uitgebreid.
De u i t d r u k k i n g bestond al eerder in het politiejargon en in Den H a a g ; p a s sinds het midden
van de jaren negentig heeft ze algemene bekendheid gekregen.

blauwe blazer, hoge piet, voornamelijk in de
voetbalwereld; sportbestuurder; bobo'. De
term is eind jaren tachtig opgekomen.
Weer een nieuwe organisatie erbij. Een zootje
blauwe blazers die een paar keer per week bij elkaar komen.
Youp van 't Hek: Niks spel, knikkers, 1989
Cultureel voel ik me daar ook niet thuis, de blauwe blazer.
Vrij Nederland, 02-05-98

Meerdere keren werd vanuit Den Haag extra
geld in de politie gepompt, zonder dat dit daadwerkelijk leidde tot wat is gaan heten: 'meer blauw
op straat'.
de Volkskrant, 23-09-94
Meer blauw op straat. Prima. Maar niet in koppels, want één agent op straat doet het beter dan
twee.
Elsevier, ij-06-96
Vooral de geweldscriminaliteit neemt toe. Oplossingspercentages dalen en de dienstverlening van

blauw liggen is 'onbedaarlijk lachen; erg veel
pret h e b b e n ' .
Om kleine dingen konden we blauw liggen.
Vrij Nederland, 25-04-92

blaxploitation (<— Am.-Eng blacks + exploitation; meestal in samenstellingen, zoals blaxploitation-film),
exploitatie van (de belangstelling voor) negers in films en theaterstukken.
Sinds ca. 1 9 7 2 .
Even later covert Chico zelfs 'Trouble Man', de
titelsong van een soundtrack die Gaye aan het begin van de jaren zeventig afleverde toen Superfly
(Curtis Mayfield) en Shaft (Isaac Hayes) de blaxploitation-films - goedkope romantiseringen van
het urbane gettoleven - hip hadden gemaakt.
Vrij Nederland, 28-02-98
blijfhuis; blijf-van-mijn-lijf-huis, opvangtehuis
w a a r mishandelde v r o u w e n terecht k u n n e n .
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Een andere prioriteit die de vrouwenorganisaties
stellen is de oprichting van een blijf-van-mijn-lijfhuis.
Opzij, januari 1989
De doelstellingen van de Blijf-huizen, omschreven in hun jaarverslagen, zijn duidelijk en komen
in het kort hierop neer: laten we onderzoeken
waarom een man z'n vrouw slaat, maar zolang we
daar nog geen afdoend antwoord op hebben, moet
aan mishandelde vrouwen een veilig heenkomen
geboden worden.
Nieuwe Revu, 20-12-90
In de auto heb ik direct het ministerie gebeld dat
de Blijfhuizen meer geld moesten hebben.
Het Parool, 16-03-91
Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als de vrouwenopvangcentra stelden dat
verreweg de meeste Blijf- en FlOM-huizen niet exclusief werken met vrouwen uit de gemeenten
waar hun huizen zijn gevestigd.
Opzij, september 1991
Vrouwen die al in het Blijfhuis woonden, vingen
nieuwe lotgenoten op en begeleidden hen.
Trouw, 2 1 1 0 - 9 4
Een Blijf-van-mijn-lijf-huis of zoiets washier
niet, maar er bestonden toch wel andere mogelijkheden.
René Appel: Tegenliggers, 1995
Het bestaan van 'Blijf van mijn lijf-huizen vind
ik, juist in dit land, moeilijk te begrijpen.
HP/DeTijd,
18-07-97
blik: een-opentrekken, schertsend voor 'ter beschikking stellen; zorgen voor (iets)'.
Daarnaast rukken nu ook de Talking Heads een
blik gospelkoren open.
Vinyl, september 1986
Trek maar een blik vrouwen open.
Natuur & Techniek, 1989
Het was Wiegel die al in de jaren zeventig om
meer politie vroeg. Hij kreeg in de jaren van polarisatie het verwijt maatschappelijke problemen te
willen oplossen door 'een blik agenten' open te
trekken.
Elsevier, 15-09-90
We kregen vanwege persoonlijke relaties met
Augstein en Servan-Schreiber gratis de nieuwsdienst van Der Spiegel en L'Express, en trokken
nog een blik redacteuren open.
HP/DeTijd,
01-08-97
Nordholt, vroeger fervent tegenstander van het

84

almaar opentrekken van nieuwe blikken agenten,
viel van zijn geloot en eiste geld voor meer mensen
en materieel.
Elsevier, 14-08-9blik op oneindig, verstand op nul, (te werk gaan)
zonder zijn verstand te gebruiken; o p een weinig subtiele manier (iets doen). Sinds het begin
van de jaren tachtig. Eerder gebruikelijk in sold a t e n - en luchtvaartslang.
Zinnetjes als 'verstand op nul, blik op oneindig'
en 'hoe sterk is de eenzame fietser' hameren steels
hun duffe deuntjes...
Kees van Kooten: Veertig, 1981
'Ja Arie," zegt iemand naast hem, 'die zet z'n blik
op oneindig en z'n verstand op nul en begint te rossen.'
Hans Moll: De boeken van de ring, 1987
Nee, Japanse heren relaxen in een andere wereld.
In geïsoleerde stoelen (abonnement 160 gulden per
maand, los van het lidmaatschapsgeld van de club)
doen zij of zij er niet zijn: uitzicht op behang van
boslandschap, klassieke muziek van links naar
rechts, kortom: verstand op nul en blik op oneindig.
de Volkskrant,
03-12-88
... in de slopende finale, wanneer bij de meeste tegenstanders het verstand op nul en de blik op oneindig is gevestigd.
Wieier Revue, 13-10-89
blind date (f- Eng.), afspraak met iemand die
men van tevoren niet kent. O o k als werkwoord:
blind-daten.
' In de Verenigde Staten en Canada,' schrijft de
redactie van PartTime, 'is blind-daten al heel normaal. In Nederland en België neemt het enthousiasme voor deze manier van elkaar ontmoeten
enorm toe.' Het gaat dan om jongeren in de leeftijd
van 20 tot 3 5 jaar met een opleidingsniveau van
mbo, hbo of universitair. Blind-daten hoeft volgens PartTime niet per se uit te monden in onstuimige liefdesrelaties. 'De persoon met wie wordt afgesproken, kan ook een goede vriend, tennispartner of reisgenoot worden.' Gelukkig maar.
de Volkskrant, 14-/ 2-9 r
Via keuzemenu's zijn die oproepen te beluisteren, waarna de favoriete persoon kan worden gebeld en er een 'blind date' kan worden gemaakt.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van!, (994

Het geval wil dat een dame en een heer alleen met
elkaar kunnen omgaan als ze spelen de ander voor
't eerst te ontmoeten, tijdens een blind date.
HP/De Tijd, 17-05-96
blockbuster (<— Eng.), sensationeel boek, artikel, sensationele film enz.; iets d a t inslaat als
een b o m ; bestseller. In het Engelse slang betekent het w o o r d ' b o m van zeer z w a a r kaliber'.
Een film waar nota bene het Amerikaanse vakblad 'Variety' niet in geloofde als blockbuster.
Film & Televisie, juli-augustus 1985
Bij dtv verscheen in een 1345 bladzijden tellende
pocketeditie 'Die Damonen', een roman van de
Weense schrijver Heimito von Doderer (weer een
teken dat de literaire 'blockbuster' in Europa in de
mode is).
NRCHandelsblad,
22-11-85
De grote 'blockbusters' zoals Batman, Indiana
Jones and The Last Crusade en Ghostbusters 2
zorgen dagelijks voor afgeladen bioscopen.
Panorama, 08-08-89
Hoewel uitgeverij Strengholts nieuwste blockbuster 'Ik, Michael en de anderen' (de incestueuze
memoires van Latoya Jackson, zuster van Michael) gretig aftrek schijnt te vinden (volgens
Strengholt), is de uitgever niet gelukkig.
Vrij Nederland,
02-11-91
De film ging in Amerika blockbusters als Jurassic
Park en The Last Action Hero een week of wat
vooruit en deed het als opwarmertje voor het zomer-offensief heel aardig.
Oor, 26-06-93
De nieuwe blockbuster in de rij heet 'The Lion
King', een animatiefilm die in de vs alvast records
gebroken heeft.
Elga, oktober 1994
'Tussen de twee en vier procent mag het marktaandeel zijn,' zegt Boermans die eigenlijk een Classic Movie Channel van RTL5 wil maken. 'Kunnen
we alle klassiekers van de afgelopen 25 jaar brengen, afgewisseld met blockbusters.'
Nieuwe Revu, 28-02-96
Als het waar is dat vooral de grote namen de
'blockbusters' veroorzaken, krijgen de musea het
dit jaar moeilijk: de beroemde kunstenaars zijn op.
NRC Handelsblad,
10-01-97
Afgezien van enkele zonbestendige blockbusters,
moeten we voor de nieuwe filmoogst tot het najaar
wachten.
Weekend Knack, 25-06-97

bloed aan de paal (soms met de toevoeging darmen in het net), informeel v o o r ' m e t zeer grote
inzet'. D e u i t d r u k k i n g werd al in de jaren zeventig gebruikt in de voetbalsport, m a a r r a a k t e
pas in de jaren tachtig algemeen ingeburgerd.
O o k meer algemeen voor 'agressie, geweld;
bloederige taferelen'.
't Werd geen bloed aan de paal met die twee: Lou
Van Dyck en Pim Jacobs. Z e hebben het pianistisch
gesproken netjes en smaakvol gehouden, maar wel
swingend.
Cosmopolitan, december 1984
Er is hier iemand met een waanzinnige snee in z'n
hoofd. Of z'n broer hem snel wil komen ophalen,
want als wij ergens een hekel aan hebben is het wel
bloed aan de paal.
Nieuwe Revu, 18-10-90
Als keeper van een Haags ijshockeyteam leerde
deze chirurg al vroeg de smaak van bloed aan de
paal kennen.
Elsevier, 11-04-92
Van Ingen waarschuwt zijn sneerders & schimpscheuters alvast: geen van deze uitzendingen zal
een spetterend 'bloed aan de paal'-treffen worden.
Trouw, 03-07-93
Vraatzuchtige reuzeninktvissen, een scheermesmoordenaar, rondfladderende vampieren en
bloed aan de paal: in Amsterdam werd het veertiende 'Weekend of Terror' gehouden.
HP/De Tijd, 10-04-98
bloedgang: met e e n - , informeel voor 'erg snel'.
Sinds de jaren tachtig.
Als er een andere bondscoach komt, denk ik dat
Richard met een bloedgang weer in Oranje wil.
Nieuwe Revu, 03-12-97
bloedgroep, gelijkgezinde groepering binnen
een politieke partij. In Nederland vooral m . b . t .
de drie stromingen binnen het C D A , nl. A R P ,
CHuenKVP.
Het vroeger voor buitenstaanders zo vermakelijk
spektakel van de moeizaam samenwerkende
'bloedgroepen' is nu al weer een paar jaar voorbij.
NRC Handelsblad,
09-04-88
Christen-democraten gaan er prat op dat zij één
grote familie vormen, al bestaat die dan uit diverse
bloedgroepen.
Vrij Nederland, 10-09-88
De protestantse bloedgroepen waren wat afwachtender over het CDA; en wellicht ook over de
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wijn, met de gedachte: laat maar even liggen, misschien wordt het nog wat.
Trouw, 06-10-90
Bij het begin van de zittingsperiode was afgesproken dat Verbeek halverwege de rit plaats zou maken voor een partijgenoot van een andere bloedgroep.
de Volkskrant, 25-10-91
Vijf groepjes van gemiddeld vijf parlementariërs
trokken om regionale of bloedgroepredenen met
elkaar op.
Elsevier, 14-05-94
In de activiteiten waar de Amrobank zich altijd
sterker had getoond, bleven juist mensen uit deze
bloedgroep aan de leiding: de 'investment banking'
en de binnenlandse markt.
HP/De Tijd, 04-07-97
bloedverdunning, techniek o m het bloedverlies
bij een operatie te compenseren. De patiënt
krijgt forse hoeveelheden bloedplasma-vervangende vloeistof toegediend, hetgeen geen nadelige gevolgen zou hebben, tenzij de patiënt een
zwak h a r t of slecht werkende nieren heeft.
Deze nieuwe methode werd begin jaren negentig voor het eerst toegepast bij Jehova's getuigen, die bloedtransfusie afwijzen. In het Engels
gebruikt men de t e r m bloodless
surgery.
Volgens Trouwborst heeft het Dijkzigt-ziekenhuis (exclusief de afdeling open-hartchirurgie) de
afgelopen drie tot vier jaar bij van tevoren geplande operaties 68 procent weten te besparen op het
gebruik van bloed. Die besparing was het gecombineerde resultaat van verschillende technieken, zoals het gebruik van vooraf afgenomen bloed van de
patiënt, het tijdens de operatie afnemen, schoonwassen en teruggeven van het bloed, en de nieuwe
techniek van 'bloedverdunning'.
de Volkskrant,
26-04-91
bloedvorm: in-zijn, in een superconditie, erg in
v o r m zijn. Informele uitdrukking.
Voorlopig is Eddy in een bloedvorm...
Bert Hiddema: Dubbele mandekking, 1988
Ik was toen echt in bloedvorm. Top, top, top. Alles lukte.
Nieuwe Revu, 23-04-97
bloesjesdag, de eerste w a r m e lentedag, w a a r o p
iedereen o p een terrasje gaat zitten. Term v o o r
het eerst gebruikt door Piet Grijs in de jaren
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zestig. Pas laat tot de w o o r d e n b o e k e n doorgedrongen. Alleen Van Dale (1984) en Verschueren (1996) honoreren deze t e r m .
Op Bloesjesdag viert hij eigentijds het oeroude
lentefeest.
Elsevier, 09-04-94
Wat bloesjesdag is voor de lente, is dikketruiendag voor de herfst: de komst van een nieuw jaargetijde is per officieus referendum door een overweldigende meerderheid goedgekeurd.
Elsevier, 2>-i 0-97
blokboeking, koppelverkoop die bioscoopuitbaters w o r d t opgedrongen: een exploitant die een
o p papier grote hit wil draaien, moet ook een
paar winkeldochters (minder succesrijke films)
afnemen.
Hoe kreeg de u 1 p die film dan toch in de
theaters? 'Door middel van blokboeking,' bevestigt een bioscoopeigenaar die - tekenend voor de
sfeer die rond deze kwestie h a n g t - e i s t anoniem te
worden opgevoerd.
HP/DeTijd,
10-01-97
blokrijden, het indelen van de verkeersstroom
op de autosnelwegen in zgn. ' b l o k k e n ' , die, elk
begeleid d o o r één of meer rijkswachters o p de
m o t o r , met een vaste snelheid van 7 0 k m per
u u r de verkeersknelpunten passeren. Belgisch
initiatief, in 1989 gestart, en in 1993 gevolgd
d o o r Nederland. Dit systeem zou het fileprobleem moeten oplossen en het a a n t a l verkeersongevallen doen verminderen.
De Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie
in Driebergen pleit voor een proef met 'blokrijden',
een systeem om filevorming in de ochtend- en
avondspits tegen te gaan. Blokrijden is een Belgische uitvinding, waarmee sinds 1989 ervaring is
opgedaan bij de grote vakantiedrukte van Brussel
naar Oostende. Politiewagens of motoragenten
verdelen het verkeer in blokken door ertussen te
gaan rijden en snelheid te minderen. Inhalen is dan
verboden, waardoor het vakantieverkeer is gedwongen rustig te rijden en files worden voorkomen. Het blokrijden heeft geleid tot een afname
van het aantal verkeersongevallen tussen Brussel
en Oostende.
NRC. Handelsblad,
06-01-9}
De Algemene Verkeersdienst is van plan nog dit
jaar het 'blokrijden' in te voeren. Bij grote drukte
wordt op de snelwegen het verkeer in groepen a 11-

to's verdeeld, de zogenoemde blokken. Een motoragent voegt dan ver vóór het punt waarop een file
zou kunnen ontstaan in om de snelheid van het
'blok' terug te brengen tot 70 km per uur. Met die
snelheid passeert het 'blok' vervolgens probleemloos het knelpunt.
Leids Dagblad, 06-01-9}
Om een einde te maken aan de slakkengang ging
de rijkswacht over tot blokrijden.
De Morgen, 30-OJ-9J
blooper (<— Eng.), oorspronkelijk ' b l u n d e r begaan door een r a d i o - of televisiepersoonlijkheid of door een s p o r t m a n tijdens de uitzending'. O m d a t het kijken n a a r a n d e r m a n s fouten leuk is, k w a m iemand ooit met het idee voor
een televisieprogramma 'Beste Bloopers', weldra gevolgd d o o r gelijkaardige uitzendingen.
Vaak kreeg de kijker de i n d r u k d a t de acteur expres allerlei fouten beging. Tegenwoordig
w o r d t de t e r m meer algemeen gebruikt v o o r
een ' b l u n d e r ' of 'flater' zonder meer. Hoewel de
t e r m erg frequent gebruikt w o r d t , staat hij eigenaardig genoeg niet vermeld bij Koenen en
Smits (1992).
Weg met de huis-, tuin- en keukenongelukken, de
bloopers, zoals die in grappige 'home-video's' te
zien waren.
de Volkskrant, 29-08-92
Flaters, missers, afgangen, onbedoeld komische
situaties. Iedere muzikant, hoe professioneel ook,
weet er van mee te praten. Rob Steiner maakte er
ooit een film over: This Is Spinal Tap. Maar in werkelijkheid bestaan ze ook, de muzikale bloopers al hebben de artiesten het er eigenlijk liever niet
over.
Nieuwe Revu, 21-12-94
Nederland, merkte hij, is te verdelen in twee
groepen. Ouderen, die weten wat de grap van
ooievaarskuitenvet is, en jongeren, die dat niet weten. Ooievaarskuitenvet bleek pure nostalgie te
zijn - maar zelfs Stafleus bloedeigen dochter begreep niet wat voor nostalgie. 'Ik zei: ga weg! Wat
leren jullie dan wèl op school?' In elk geval niet dat
1 april van oudsher nationale 'blooper'-dag is...
Elsevier, 30-03-96
Afgelopen vrijdagochtend zagen we een fraaie
Journaal-blooper.
Nieuwe Revu, 29-11-96
De humor van de 'bloopers'-programma's op televisie maakt op mij een vrij Middeleeuwse indruk.
Elsevier, 20-12-97

blotevoetendokter (uit Chinees chijiao yisheng
'eerste hulpverlener'; vnl. in Azië), plattelander
die een medische training gekregen heeft en die
eerste hulp verleent, bijstaat bij bevallingen
enz. Sinds ca. 1970.
Haing S. Ngor verzamelt wereldwijd fondsen om
daarmee 'blote voeten'-dokters te kunnen vormen
in de vluchtelingenkampen in Thailand.
De Morgen, 12-02-87
Toch heeft hij de hoop op zo'n onderzoek nog
niet opgegeven. 'Dan zal ook blijken dat het juist
geen geld kost. Het gaat niet om het uitdelen van
geld. We moeten een systeem ontwikkelen waarmee de "life style" van de mensen kan worden
beïnvloed. Dat is niet per se een taak voor de maatschappelijk werkster of de dominee. Ik denk meer
aan wat de Chinezen een blote-voetendokter noemen. Een no-nonsense-figuur die tussen de mensen woont en hen op hun gedrag kan aanspreken.'
Elsevier, 11-04-87
blue chips (<—Eng.), aan de beurs als benaming
voor aandelen van o n d e r n e m i n g e n die a a n de
t o p staan in h u n bedrijfstak; toonaangevende
aandelen.
Maar het geërfde pakket, dat voor een belangrijk
deel uit 'blue chips', grote industriële waarden als
Koninklijke Olie, bestond zweemde hem toch te
weinig naar avontuur.
Haagse Post, 05-04-86
De liefde voor obligaties zal ook wel iets te maken hebben met de koers/winstverhouding van
ruim 30 en het dividendrendement van minder dan
drie procent op de blue chips waaruit de Dow Jones-index is samengesteld.
Het Parool, 04-01-92
De klanten van de bank zijn vooral te vinden onder de 'blue chips': Ford, Unilever, General Electric maar ook de overheden van Italië en Engeland.
de Volkskrant, 18-04-92
Zelfs nu het Nikkei-gemiddelde de laatste weken
enkele duizenden punten is gestegen, zijn de meeste Japanse aandelen ogenschijnlijk een koopje.
Sommige 'blue chips' in Tokio staan nog steeds op
een koersniveau dat in jaren niet zo laag is geweest.
NRC Handelsblad,
04-09-92
blurb (<— Eng.), tekst o p de cover van een tijdschrift die verwijst naar een interessant onderw e r p in het n u m m e r . Bedoeld als reclame voor
de inhoud. O p de omslag van een boek geeft de

87

blurb de korte inhoud weer. Het woord werd in
T 907 gelanceerd door de Amerikaanse h u m o rist en illustrator van kinderboeken Gelett Burges ( 1 8 6 6 - 1 9 5 1 ) . Bij ons r a a k t e het pas algemeen bekend in de jaren zeventig.
Later hoorde ik dat de blurb door de dichter zelf
was geschreven.
C. Buddmgh': Wat je zegt ben je zelf, 1970
Tantaliserende titels als 'A Swell Looking Babe'
en pakkende blurb ('A savage novel of crime and
lust in a big city hotel') moesten een geheime snaar
beroeren bij lezers uit de middenklasse die op zoek
waren naar zondig proza.
HP/De Tijd, 02-02-96
boarden (<— Eng. to board + -en), verkorting van
snowboarden
.
Boarden is vrijheid. Hetzelfde gevoel dat ze krijgen van een golf in de zomer. Boarden is spoortjes
trekken in de sneeuw, waar nog niemand anders
geweest is. Boarden is achtjes maken in het onaangetaste wit.
Nieuwe Revu, 05-02-97
Bob, in Vlaanderen: persoon in een gezelschap
die niet d r i n k t en de a n d e r e n veilig n a a r huis
kan brengen. Sinds eind 1 9 9 5 , t o e n een preventieve c a m p a g n e tegen het rijden onder invloed
w e r d gelanceerd. Bedenker w a s staatssecretaris
Jan Peeters, in samenwerking met het Belgisch
Instituut voor Verkeersveiligheid, de ordediensten en een brouwersvereniging. Overal langs
de wegen verschenen borden met de slogan
' N o e m mij m a a r Bob'.
Bob is terug. Gisteren werd het startschot gegeven voor een van de eerste zomercampagnes tegen
het rijden onder invloed van alkohol.
De Morgen, 22-06-96
bobo (afk. van bondsbons),
hoogwaardigheidsbekleder; hoge ome; V I P . Oorspronkelijk in de
voetbalsport, nu meer algemeen. Deze pejoratieve term w e r d in 19 8 8 door R u u d Gullit populair g e m a a k t , toen N e d e r l a n d net het E u r o pees K a m p i o e n s c h a p h a d gewonnen en n a d a t
de voetballer boos w a s weggelopen van een
feestje w a a r vooral officials rondliepen. Toch
w a s Gullit niet de geestelijke vader van dit
w o o r d . Het werd tien jaar eerder al gebruikt
d o o r sportjournalist J o o p Niezen (werkzaam
bij het blad Sport
International).
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Laat staatssecretaris Superbobo Dees een geval
apart zijn, maar je moet er toch niet aan denken
dat premier Lubbers met de spelers van Oranje '88
een polonaise zou hebben gedaan met een tv-camera in de buurt.
de Volkskrant, 0Z-07-H8
Wethouder Marja Baak (D66) gaat graag praten
met kunstbobo's.
Het Parool, 13-10-90
De toenmalige cultuurbobo had echter vergeten
dat het in de maand december weleens kan vriezen.
Youp van 't Hek: Floppie, Youri & andere helden,
1992

Hiddink wil het laatste shaggie en het laatste glas
alleen of onder lotgenoten nuttigen. Met Danny
Blind bijvoorbeeld. Het probleem van bobo's is
juist dat ze de ander nooit alleen kunnen laten.
Elsevier, r y-06-96
Dat er op een aansprekend toernooi meer bobo's
dan sporters opduiken, is heel normaal.
Trouw, 70-07-97
bocht: te kort door d e - , niet verder kijkend dan
z'n neus lang is; kortzichtig; te simplistisch.
Sinds het begin van de jaren tachtig.
In feite betalen nu alle Nederlanders mee aan de
loonstijging in de zorgsector. Premier Lubbers
noemde het gisteravond 'te kort door de bocht om
alleen dit aspect te belichten'.
Het Parool, 06-06-92
Uiteraard moet zo'n brochure een beetje kort
door de bocht zijn. Maar ik vind al die dingen die
daar staan zeer herkenbaar.
HP/De Tijd, oz-0^-97
De constatering van Ten Hooven dat Rosenmöller zich met zijn visie in het boekje 'De toekomst in
aanbouw' keert tegen denkbeelden die lange tijd
gemeengoed waren bij (voorgangers van) GroenLinks is te kort door de bocht.
Trouw, 1 i-06-97
Vanaf komend jaar zullen alleen zwaar gehandicapten nog in aanmerking komen voor een plaats
in de werkvoorziening. 'Kort door de bocht geformuleerd,' schrijft Dek, 'de medewerkers van het
A P O zijn op grond van de criteria van de nieuwe
wet niet gehandicapt genoeg.'
Vrij Nederland, 14-06-97
'De enkele keer dat ik iets over mijn vakgebied
schrijf,' zegt Lagendijk, 'krijg ik prompt reacties in
de trant van: 'Nou nou Ad, dat was weer kort door
de bocht.'
HP/DeTijd,
23-01-98

bodyboarden (<— Eng.), het surfen o p w a t e r
d o o r zich plat o p een golfte leggen en zijn lic h a a m te gebruiken als surfplank.
Surfen hoort bij Californië als jeux de boules bij
Frankrijk. (Wat gelijk het verschil verklaart tussen
de Franse cinema en Hollywood - maar dit geheel
terzijde.) Nu zijn er ook onder de meer dan gemiddeld sportieve Californiërs nog lieden die toch wat
moeite hebben om op zo'n surfplankje in evenwicht te blijven. Voor die mensen, en voor alle nietCaliforniërs die toch zo graag eens over die reuzegolven zouden willen scheren is er nu een oplossing: de bodyboard. Voor het eerst bedacht in San
Francisco voorspellen wij het 'bodyboarden' een
gouden toekomst. Vooral langs de Franse kust van
de Golf van Biskaje.
Nieuwe Repu,
oyoj-90
bodypainten,-painting (<— Eng.), het beschilderen van iemands lichaam als een v o r m van
kunst. Sinds het begin van de jaren zeventig.
Elke leerling toonde een body-painting werk, een
model theatergrime en een drie-dimensionale kreatie.
De Morgen, 30-06-87
'Psychedelic Sex Kicks' (1967) bevat LSD, erotiek
met slangen, 'body-painting' en liefde temidden
van duizend ballonnen.
Pan Forum, mei 199$
Op een verhoogd podium is een man vrouwen
aan het 'bodypainten'.
Nieuwe Repu, 29-11-96
Klavertje heeft zich ooit overgegeven aan bodypainting.
Vrij Nederland, 04-01-97
bodypiercing (<— Eng.), het d o o r b o r e n van lichaamsdelen zoals de tong, neus, navel,
schaamlippen enz. om een metalen sieraad te
bevestigen. Als v o r m van versiering of o m seksueel genot o p te wekken. Begin jaren negentig
populair geworden onder met n a m e v r o u w e n .
H e t pierce-vak zelf w o r d t al sinds de jaren zestig uitgeoefend, m a a r w a s aanvankelijk voorbehouden aan homoseksuele SM'ers. -^piercing'.
Het metalen staafje met de twee bolletjes, één
onder, één boven de tong, is niet de eerste 'body
piercing' van Astrid (23). Een reeks ringen en
knopjes siert haar oren en ze draagt ringetjes in
linkerneusvleugel, navel en clitorisvoorhuid.Elke

pierce-behandeling is opnieuw spannend.
Opzij, juni 1993
bodyshop (<— Eng.), firma die gespecialiseerd
personeel levert aan bedrijven die hierom vragen. Voornamelijk in de computerbranche,
m a a r ook wel elders.
Bodyshop. Bedrijf dat zijn geld verdient door detachering van gespecialiseerde mensen. Softwarebedrijven als Raet en Volmac zijn (deels) bodyshops, hetzelfde geldt voor interim managementkantoren en uitzendbureaus. Ook: bodyselling.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
bodyshoppen,-shopping (<— Eng.), het leveren
van gespecialiseerd personeel d o o r een bodyshop" aan bedrijven die hierom vragen.
Directeur prof. Th. Mulder van Multihouse
voorspelde onlangs al dat ook in deze branche binnenkort werklozen zullen rondlopen. Vooral het
zogenoemde 'body-shoppen' - het tegen hoge tarieven uitlenen van automatiseerders door software-houses - loopt op zijn laatste benen.
de Volkskrant, 18-06-88
Indertijd was ook bankier Pierson, Heldring &
Pierson in de markt voor Microlife, terwijl ook Jan
Kuijten van R E I S S / H C S benaderd werd. Maar toen
had Kuijten er geen belangstelling voor. Microlife
hield zich op dat moment voornamelijk bezig met
detachering, het dure woord voor uitzenden van
computerpersoneel, en dit bodyshoppen, nee daar
zat te weinig toegevoegde waarde aan, dat kon iedereen.
Elsevier, 02-07-88
Bodyshopping: het verlenen van zakelijke diensten, vooral in de automatisering, door het verhuren van deskundige mensen, zonder verdere ondersteuning te bieden.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 199 r
Op de wereldmarkt is zoveel standaard software
beschikbaar, dat 'bodyshoppers' als Volmac overbodig zijn geworden.
Esquire, mei/juni 1992
India rukt op als software-natie. Zowel met de
export van produkten als via 'bodyshopping': het
uitzenden van Indiase computer-experts naar elders. Daarbij is sprake van een exodus van software-talent.
Elsevier, 08-08-92
Het body shoppen, de recrutering van Indiërs om
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hier programma's te herschrijven, behoort tot het
verleden.
De Morgen. 04-04-9X
bodywarmer (<— Eng.), m o u w l o o s , dik gewatteerd vest, in felle kleuren. Oorspronkelijk
geïntroduceerd o p skipistes om bescherming te
bieden tegen de k o u . Begin jaren tachtig erg in
trek geraakt.
Bodywarmer. Een gemouwd of mouwloos, opgevuld jack, gewoonlijk van nylon, met sluitingen
aan de voorkant via drukknopen of een rits.
Georgina O'Hara: Mode encyclopedie, 1986
boekcassette, boek dat w o r d t voorgedragen en
o p g e n o m e n op een cassette.
In 1982, terwijl cassetterecorders in auto's heel
gebruikelijk waren geworden en de walkman zijn
opmars maakte, waagde uitgeverij Uniepers een
poging om de boekcassettes ook in Nederland
commercieel rendabel te maken.
de Volkskrant, 09-11-S5
boemauto(<— Eng. boomcar'), auto met een ing e b o u w d e zeer krachtige geluidsinstallatie.
Zelfs als ze geen open dak hebben en alle ramen
dicht zitten, dan nog kan niemand deze inmiddels
vrij ingeburgerde vorm van individuele expressie
ontgaan. Weliswaar was het met een gettoblaster
al mogelijk om voorbijgangers te imponeren, maar
qua volume blijft het behelpen en het vreet batterijen. Boemauto's zijn zelfvoorzienende gettoblasters waar je in kunt zitten.
Elsevier, 1 1 -05-96
bogey (<— Eng. ' b o e m a n , kwelduivel'), bij het
golf spel: het uitspelen van een 'hole' (het hele
speelveld tussen afslag en hetzelfde gaatje) met
één slag boven p a r (de standaardscore).
Wat sla je eerder: een birdie of een bogey?
Nieuwe Revu, 12-03-97
bokkenpootje, zie citaat.
Een bokkenpootje is een koekje waarvan de uiteinden in de chocola zijn gedoopt. Kalff stak het
bokkenpootje in de mond en wilde er een hapje afnemen.
Elsevier, 29-08-98
bolkernania, schertsend voor het dwepen met
F. Bolkestein, leider van de v V D .
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Sinds hij zich heeft ontpopt als succesvol leider
van de vvi> is het land in de greep van 'bolkernania'. Niet zozeer 'wat' hij zegt, maar o m d a t ' h i j '
het zegt is bepalend voor de nieuwswaarde.
NRC Handelsblad, 2 9 / j - 9 7
Bolkesteindoctrine (naar anal, van Carringtondoctrine*), politieke doctrine die stelt d a t een
bewindspersoon de consequenties m o e t aanvaarden van door zijn of haar a m b t e n a r e n gem a a k t e fouten. Deze verantwoordelijkheid kan
ertoe leiden dat de betreffende bewindspersoon
moet o p s t a p p e n . W D - k a m e r l i d Frits Bolkestein m a a k t e in 1988 gewag van de C a r r i n g t o n doctrine in reactie o p de nogal o p p o r t u n i s t i sche manier w a a r o p de toenmalige premier
Ruud Lubbers ( C D A ) met de ministeriële verantwoordelijkheid omsprong. Lubbers ging
meermaals uit van het principe dat bewindslieden konden blijven zitten zolang er geen sprake
w a s van een 'persoonlijk feit'. Volgens Bolkestein was aftreden geen schande m a a r een eer.
Vergelijk
sorrydemocratie".
Van Eekelen: 'Ik vond hem (Frits Bolkestein M ix:) toen niet de meest logische kandidaat om mij
op te volgen. Hij had die 'Bolkestein-doctrine' bedacht en het was beter geweest als hij de schijn had
vermeden dat hij dat had gedaan om zelf minister
te worden.'
Vrij Nederland, 2 s-04-98
Naar zijn mening wordt door de Paarse Stoelendans van bewindslieden (de recyclingscarrousel
die hij de 'Bolkesteindoctrine' noemt) al genoeg in
vernieuwing voorzien.
Vrij Nederland, 1^-08-98
bolletje, slang voor 'bepaalde hoeveelheid heroine of cocaïne'. Sinds de jaren tachtig.
Dan stuurt die dealer bewust iemand de straat op
met een bolletje op zak.
Nieuwe Revu, ïz-i 1-97
bom, zie citaat. —» bombarderen".
Sommige grapjassen vinden het leuk om iemand
een 'bom' te sturen. Dit is een bericht dat zo groot
is dat het netwerk bij de ontvanger overbelast
wordt. Hierdoor kunnen andere berichten gedurende geruime tijd niet meer verstuurd of ontvangen worden. Stunts zoals deze worden door Internet-gebruikers alles behalve leuk gevonden.
NetWerk, december 1997

bombarderen, i e m a n d s elektronische*
postbus
overstelpen m e t allerlei nutteloze berichten; het
sturen v a n bommen*.
Een hacker-aanval is overigens maar één van de
gevaren voor een web-server. Je kunt ook elektronisch 'gebombardeerd' worden... Z o werd half
september de New Yorkse access-provider Panix
weken lang overspoeld door enorme aanvallen emails, wat hun Internet-machines volkomen ontregelde.
Computer'.Totaal, januari 1997
bomber, informele afkorting van
bomberjack*.
'In die tijd van de groene bombers leken we wel
een leger,' herinnert Leo zich.
NieuweRevu,
03-12-97
bomberjack(<— Eng.), speciaal gewatteerd jack;
zware leren vliegeniersjekker, populair onder
jongeren, met n a m e rappers*', extreem-rechtse
jongeren en vooral gabbers'.
O p het podium van Akhnaton drie zwetende jongens in blauwe bomberjacks: de Second Cover Fill
Blow Rappers.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Bomberjack of bomberjackie (<— Eng.) wijd pilotenjack, geliefd bij rappers.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
In datzelfde Rotterdam geldt een politieverordening die kaalgeschoren jongens, zogenaamde gabbers, verbiedt om een Nederlands vlaggetje op hun
bomberjack te dragen.
Elsevier, 02-11-96
Andy, uitgedost met twee goudkleurige oorbellen, een blauw honkbalpetje en een blauw 'bomberjack', heeft van zulke vooroordelen geen last.
Elsevier, 23-11-96
Zijn toekomstdroom? 'Dan zie ik er nog steeds
zo uit.' Hij wrijft over z'n kale kop. 'En nog steeds
een bomberjack. Alleen zit ik dan in een auto, liefst
een Opel Kadett.'
Nieuwe Revu, 11-12-96
Vorig jaar ontmoetten ze elkaar weer tijdens een
optreden in een radioprogramma van de VPRO
over een hedendaags fenomeen: de bomberjacks
van extreem-rechtse jeugd.
Trouw, 11-04-97
bommetje, amfetamine, gebruikt als doping.
Slang.
Jaren later verklapte Dolman hulp van buitenaf

te hebben gekregen in de vorm van een 'bommetje', een 'explosieve lading' van dexedrine, behorend tot de categorie van de amfetamine.
Kijk, augustus 1992
bommoeder, -vrouw, acroniem van bewust ongehuwde moeder. Sinds begin jaren tachtig.
—> bov-vader*.
In Nederland heeft de laatste jaren de zogenaamde 'BOM-groep' van zich doen spreken: Bewust
Ongehuwde Moeders.
E.mma en Lodewijk Brunt: Het goede leven, 1981
B.O.M. Stukje geheimtaal om een trend aan te
duiden die bij oudere conservatieve mensen is ingeslagen als een bom: het Bewust Ongehuwde Moederschap.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Vervolgens heb ik advertenties geplaatst in de
trant van 'bom in spe zoekt donor'.
Opzij, oktober 1986
Tien jaar geleden traden de eerste BOM-vrouwen
naar buiten. M a a r de BOM-groepen die toen ontstonden, bestaan niet meer. En nog maar zelden
laat een bewust ongehuwde moeder zich B O M noemen.
Elsevier, 05-12-87
Nou, ik heb geen zin een BOM-moeder te worden. Als ik zo een kind moet hebben, heb ik jou
niet nodig.
Theo Kars: Losbandig leven, 1988
Het predikaat Bom wordt tegenwoordig veel te
snel opgeplakt, want het alleenstaand moederschap lijkt vaak toch een tweede keuze, voortkomend uit het ontbreken van (goede) mogelijkheden
om samen met een partner kinderen te krijgen
en/of op te voeden.
Opzij, juli/augustus 1989
Veel alleenstaande vrouwen verlangen ondanks
alles naar een liefdesrelatie - of ze gescheiden, weduwe, Bom of nooit getrouwd geweest zijn.
Opzij, februari 1991
bon chic bon genre (<— Fr.), voor de definitie zie
BCBG*.
Achter een met gekleurd glas beplakt halletje zit
een verzameling 'bon chic bon genre' braaf bijeen
op crèmekleurig Thonet aan geelgedekte tafeltjes
onder een luchter met gekleurde lampjes tussen
statige bruinfluwelen gordijnen.
HP/De Tijd, 21-03-97
Toen het vervolgens stil werd in de Londense mo-
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dehuizen, en alleen nog de bloemetjes van de nietmodieuze, maar invloedrijke Laura Ashley tot ons
kwamen, was het een Amerikaan, Ralph Lauren,
die teruggreep op de stijl die de 'bon chic, bon genre' van Europa al die tijd had gekoesterd.
Elsevier, 12-04-97
bonanza (<— Eng), in beurskringen: goudmijn,
buitenkansje; h a u s s e , b o o m .
In de herfst van vorig jaar verscheen een merkwaardig boek, 'De val van De Prins', geschreven
door de Belgische journalist René de Witte. Geen
roman, maar een heus onderzoeksproject naar het
reilen en zeilen van de Belgische videoketen Super
Club. Dit bedrijf, in beleggerskringen ooit beschouwd als een potentiële bonanza, was overladen met zo'n 800 miljoen aan bankschulden toen
het in 1992 de facto door Philips werd overgenomen.
Elsevier, 15-10-93
Amerikaanse beleggers mogen dan content zijn
met de huidige bonanza, hun gemiddelde rendementen steken bleek af bij de winsten die beleggers
op de twintig keer zo kleine Amsterdamse Effectenbeurs binnenhalen.
F.lsevier, 02-11-96
hondje, in beurskringen: informeel voor 'obligatie'.
Bondje. Beleggerstaai voor obligatie. 'Rustig op
je bondjes zitten is er niet meer bij, je moet actief
handelen.'
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van bet modernezakenleven, 195*6
bonehead (<— Eng.), kaalkop"', skin'. Voornamelijk jeugdslang.
Inmiddels wist Nederland al dat er boneheads actief waren. Eind mei 1982 molesteerde een ultrarechtse groep, vooral skins, de krakers in de Grote
Keyser in Amsterdam om de overwinning te vieren
van Janmaat die de dag tevoren een kamerzetel veroverd had.
Nieuwe Revu, 27-02-92
Hij heeft nóg een inconsequentie voor een extreem rechtse bonehead.
Nieuwe Revu, 31-12-97
BON-gebied (acron. van Bestuur op Niveau,
n a a m van een n o t a van de voormalige minister
van Binnenlandse Z a k e n , Ien Dales, en haar
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staatssecretaris De Graaff-Nauta), stadsprovincie.
O p woensdag 1 2 maart 1997 dacht het kabinetKok dat het een gedecideerd besluit kon nemen.
Van de zeven BoN-gebieden van Dales en De
Graaf-Nauta waren er vier over, en dat moesten nu
'versterkte stadsprovincies' worden, in de geest
van Erans Andriessen.
Vrij Nederland, 12-04-97
boodschap, reclameboodschap op radio of televisie.
lscha Meijer voor, tijdens en na zijn talkshow
I.S.C.H.A.: 'Mijn programma voor u.' 'Wilt u kijken, alstublieft?' 'Na de broodnodige boodschappen ben ik weer terug.'
HP/DeTijd,
26-11-93
boodschappennet, zie citaat.
De rel bij de Avro komt op een bijzonder ongelegen moment. De omroep zit het komend seizoen
op het 'boodschappennet' Nederland 1.
Het Parool, 20-06-91
boomcar(<— Eng.), zie citaat. —> boemauto•".
De apparaten van Nick en Sandor zijn exponenten van een snel oprukkend fenomeen: de complete
hifi-installatie in de auto. Voor de groeiende categorie auto's met de meest uitgebreide mogelijkheden, met name op het gebied van volume, is inmiddels de naam 'boom-car' in zwang geraakt.
Elsevier, 17-10-92
Gespecialiseerde firma's bouwen in anderhalf
uur elke auto om tot een boomcar.
Elsevier, 06-12-97
borderliner (<— Eng.), iemand die lijdt aan het
borderlinesyndroom".
Volgens menigeen is de bajes net een hotel. Dat
nu gaat zeker niet op voor afdeling 4a van de Bijlmerbajes, waar 'gedetineerden met een beheersrisico' zijn ondergebracht: agressieve en grillige zware
jongens, de 'borderliners' van de Nederlandse gevangenissen.
HP/DeTijd,
16-04-93
Hasj roken is hartstikke slecht voor schizofrenen
en voor de zogenoemde borderliners. Het verergert
hun toestand, en bovendien werken medicijnen tegen psychosen niet of nauwelijks als er hasj bij
wordt gerookt.
de Volkskrant, 17-04-93

In 1997 waren er nog vierentwintig bedden voor
borderliners in Zeist (en twee jaar eerder waren het
er nog achtenveertig).
Vrij Nederland, 17-01-98
borderlinesyndroom (<— Eng. borderline 'grenslijn'), het zich bevinden o p de grens van psychisch n o r m a a l en geestelijk gestoord. Iemand
die lijdt aan dit s y n d r o o m gedraagt zich doorgaans onvoorspelbaar.
In het schemergebied tussen de neurose en psychose is een andere psychiatrische stoornis in kaart
gebracht: het borderline-syndroom. Patiënten die
eraan lijden zijn stabiel instabiel, weten niet wie zij
zijn en vergelden gebrek aan veiligheid vaak met
agressie.
Elsevier, 04-01-92
Vlak voor haar dood werd er een diagnose gesteld: borderlinesyndroom.
Nieuwe Revu, 14-04-98
born-again (<— Eng. ' h e r b o r e n ' ) , oorspronkelijk,
met n a m e in de v s : evangelisch; te m a k e n hebbend met godsdienstige opleving. M e e r algemeen: een vernieuwing o n d e r g a a n hebbend;
veranderd. Sinds ca. 1977 in het Engelse taalgebied, bij ons in de loop van de jaren tachtig opgekomen.
Betty Dodson, een 'born-again hedonist', geeft
masturbatiecursussen voor vrouwen met een ontoereikende fantasie.
Het Parool, 20-06-91
borrelbus, bus die discotheekbezoekers van huis
naar de discotheek vervoert en ze d a a r n a , als ze
een borrel op hebben, terug n a a r huis brengt.
Project gestart in Friesland omstreeks 1 9 8 5 .
De borrelbus rijdt een half jaar op proef en als het
allemaal goed uitvalt (en ze bijvoorbeeld niet net
als supporterstreinen in de kortste keren worden
gesloopt) gaan we het ook elders in het land proberen.
Elsevier, 22-06-8$
bosdag, d a g w a a r o p een o n t m o e t i n g plaatsheeft
tussen topfiguren (ministers; bestuurders van
grote ondernemingen) in een landelijke omgeving.
De Hilversumse vergadertijgers hebben eind vorige week opgelucht ademgehaald: ook na het
overleg in Noordwijk blijft er gelukkig nog genoeg

te beraadslagen, te 'brainstormen' en te babbelen
over. In een Noordwijks hotel, dat zoveel gratis publiciteit kreeg dat naar Ster-maatstaven genomen
de hoteldirectie waarschijnlijk een rekening van
Hilversum krijgt in plaats van andersom, kwamen
de voorzitters en directeuren van alle grote omroepen bijeen voor twee tevoren tot 'bosdagen' gedoopte vergadersessies.
Elsevier, 19-01-91
De eerste 'bosdagen' zitten erop. Even buiten
Garderen ligt het conferentieoord Groot Heideborgh waar de voorzitters en directeuren van de
publieke omroepen twee weken geleden bijeenkwamen.
Elsevier, 11-02-95
Bosmanarrest (naar J e a n - M a r c Bosman, Belgisch voetballer), verbod d o o r het Europese
Hof van Justitie o p het voetbaltransfersysteem,
waarbij vaak gigantische sommen betaald werden. H e t arrest bestempelt voetbalcontracten in
Europa als gewone arbeidsovereenkomsten
voor o n d e r d a n e n van de Europese Gemeenschap. Bosman ging n a een tijdje bij S t a n d a a r d
gespeeld te hebben, over n a a r C l u b Luik. Hij
weigerde het m i n i m u m c o n t r a c t te ondertekenen dat deze club hem bood. Een transfer n a a r
Duinkerken ging niet d o o r o m d a t het e r n a a r
uitzag d a t de Franse club niet wilde betalen
voor de transfer. Bosman heeft vijfjaar geprocedeerd en kreeg in 1995 uiteindelijk gelijk
voor h e t Europees Hof in L u x e m b u r g . Clubs
o n t v a n g e n n u geen vergoedingsbedragen meer.
Leo Beenhakker noemt het doorsluizen van voetballers uit winstoogmerk 'een zorgelijke ontwikkeling'. Het is een onvoorzien gevolg van het Bosman-arrest dat de afschaffing van het transfersysteem veroorzaakte.
Vrij Nederland, 11-10-97
Na het Bosman-arrest is niet de voetballer maar
de speelstijl kenmerkend voor een club.
Elsevier, 19-11-97
Tot het Bosman-arrest werd PSV telkens weer gekritiseerd als de poenerige club die successen
kocht.
HP/De Tijd, 09-01-98
Sinds het Bosman-arrest is de varkenscyclus van
het heldendom versneld, een ontwikkeling die
wordt gecounterd door het exploderende aantal
TV-uitzendingen en sportbladen.
HP/De Tijd, 24-04-98
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botspartner, de andere parti] bij een verkeersongeval.
Ook automobilisten - Veilig Verkeer Nederland
noemt hen 'botspartners' - die door rood rijden
krijgen de nodige aandacht.
de Volkskrant,
01-10-91
In ' N R C Handelsblad' lazen we iets over een studie naar de oorzaken van motorongelukken. Daarin troffen we de volgende zinsnede aan: 'Verreweg
de meeste motorrijders hadden hun botspartners
wel gezien, maar een ander gedrag van hen verwacht.'
Han van Gessel: Welig tiert de taal, 1997
boulderen (<— Eng. boulder 'kei' + -en), het beklimmen van steile rotswanden en muren.
Voorzien van een kalkzak met magnesiumpoeder
en soepele klimschoenen, die met de ongeprofileerde dunne zooitjes nog het meest aan ballet- of wieIerschoentjes doen denken, gaan ze iedere keer
weer de uitdaging van het Amstelmuurtje aan. Het
soepele lijf indien nodig hangend aan het kleinste
kootje van een pink, de voorzichtig tastende voeten op zoek naar dat ene richeltje om verder te kunnen. Ze noemen het boulderen of rotsklimmen,
een nieuwe vorm van alpinisme waarbij het niet
gaat om het bedwingen van hoge bergen, maar het
zonder enig hulpmiddel beklimmen van steile rotswanden en muren.
Het Parool, 18-02-89
bounty (<— Eng.), minachtende b e n a m i n g voor
een zwarte die zich gedraagt als een blanke of
die met de blanke maatschappij heult. Gen o e m d n a a r de Bounty Bar, handelsmerk voor
een chocoladereep met kokosvulling. De t e r m
impliceert dat dergelijke mensen vanbuiten
donker zijn als de chocolade en vanbinnen
blank als het kokos.
En Mayra, die in Suriname is geboren maar in
Nederland opgroeide, was natuurlijk een 'bounty'
- w i t van binnen, zwart van b u i t e n - w a t voor iemand die terugkeert naar haar roots niet fijn is om
te horen.
HP/De Tijd, 10-04-98
bouwdoos, schertsend slang voor 'transseksueel'. Sinds het begin van de jaren tachtig.
In het Thais worden ze 'Kathuys' genoemd (letterlijk: alles wat mannelijk en vrouwelijk is), in het
Nederlands 'bouwdoos'.
HP/DeTijd,
13-06-97
94

bovenbaas, informele benaming voor degene
die in een bepaalde t a k , een bepaald bedrijf de
touwtjes in h a n d e n heeft. Term van striptekenaar M a r t e n Toonder; zijn boek De bovenhalen verscheen voor het eerst in 1963.
Er is zo een team ontstaan, het 'monobilinguaal
beleidsteam', de bovenbazen in de lexicografie.
Het Parool, 23-08-86
Ik heb later de beelden teruggezien en ik zager
mets bijzonders aan af, maar in Hilversum, bij de
bovenbazen, rinkelden op dat moment alle bellen.
Mart Smeets: Stoempen, snot en sterven, 1991
En wat ook niet meevalt, is de hiërarchie in de bedrijven. De bazen en de bovenbazen op de werkvloer.
de Volkskrant,
is-10-91
Je hebt dus bazen en bovenbazen en vooral ook
veel voetvolk.
Hieuw e Revu, 20-02-92
Deze verkwisting is nog niet genoeg, vonden de
politieke bovenbazen.
Algemeen Dagblad, 30-10-93
bovenmodaal, in een hogere prijsklasse liggend,
tot een hogere salarisschaal behorend. —> modaal",Jan*
Modaal.
Het is zaterdag en druk in Laren. Door de straten
rijden de bovenmodale auto's af en aan en de stoepen worden bevolkt door vooral veertigers en vijftigers.
HP/DeTijd,
20-12-96
Want het scheelt nogal of je het risico loopt het
extraatje voor de minima te verliezen of een belastingvoordeeltje voor de bovenmodale inkomens.
Vrij Nederland, 04-01-97
bovenwereld, de fatsoenlijke maatschappij, als
tegenovergestelde van de onderwereld; of de legale uitlopers van criminele organisaties.
De sector is jaarlijks goed voor een miljardenomzet, die voor een deel geïnvesteerd wordt in de legale bovenwereld, met behulp van respectabel geachte dienstverleners.
de Volkskrant, 02-04-94
Nu is de dreiging van infiltratie in de bovenwereld het sterkst bij milieu.
Vrij Nederland, 11-06-94
Van elke honderd gulden is een tientje crimineel
geld: de onderwereld infiltreert door het opzetten
van ogenschijnlijk 'bona fide' firma's de gewone
bovenwereld.
Vrij Nederland, 19-10-94

Een onderwereld kan volgens Van den Heuvel
niet bestaan zonder bovenwereld.
Vrij Nederland,
07-01-9;
Enorme sommen geld werden in de 'bovenwereld' geïnvesteerd, de mafia zou onze economie
ontwrichten, het leven en de moraal van onze burgers werden bedreigd.
HP/DeTijd,
17-11-95
De politiek liet zich overdonderen door het opgeroepen bedreigende beeld dat de misdaad zich aan
het 'invreten' was in de bovenwereld, en durfde bij
het verschaffen van meer middelen en bevoegdheden voor de opsporing niet op de rem te staan.
Elsevier, 18-11-95
Vooral de infiltratie in de 'bovenwereld' deed het
Amsterdamse parket besluiten het niet bij 'het
middenkader' te laten zitten.
Vrij Nederland, 21-12-96
bov-gemeente (acron. van Bond Openbaar Vervoer), gemeente met een eigen openbaarvervoerbedrijf.
De gemeenten met een eigen openbaar vervoersbedrijf, de Bov-gemeenten, hebben besloten een
doelmatigheidsonderzoek te laten uitvoeren bij
hun bedrijven.
Trouw, 28-03-91
bov-vader, acroniem van bewust
ongehuwde
vader. Bron: de Volkskrant (zonder d a t u m ) . —»
bommoeder".
box office (<— Eng.), kassucces (van films).
Of 'Histoires insolites', waarin Claude Chabrol
de kans greep te werken met acteurs die voor filmproducenten onvoldoende box office hadden.
Vrij Nederland, 28-04-90
boytoy (<— Eng.), m a n of v r o u w gezien als seksobject. Dit rijmwoord w e r d in 1985 d o o r p o p ster M a d o n n a populair g e m a a k t d o o r d a t het
p r o m i n e n t in beeld k w a m o p h a a r broekriem en
afgebeeld werd o p de cover van h a a r plaat 'Like
a Virgin'. In het begin van de jaren tachtig werd
het woord ook al veelvuldig gebruikt d o o r graffiti' -kunstenaars in de Lower East Side van
N e w York.
Ze is hoer, boytoy, manwijf, kindvrouw, dolende
dochter, zielzoekend mensenkind, glashard, gevoelig, rauw, teder, brutaal, paradoxaal.
Heleen Crul: Schat, staat het embryo koud?, 1992

bpo, acroniem van
bewindspersonenoverleg'.
De PvdA'ers beginnen ook dan even na zes, maar
door de drukke agenda's, de snelheidslimieten en
de progressieve nonchalance is de aanvangstijd, tot
ergernis van de preciezen nog variabel. Dat is niet
het enige verschil tussen het Catshuisoverleg en het
bpo (PvdA-newspeak voor bewindspersonenoverleg).
Elsevier, 29-06-91
Donderdag 9 oktober zouden ze allemaal in Nederland terug zijn voor het wekelijkse 'bewindspersonenoverleg' (het B P O ) .
Vrij Nederland,
05-10-91
brainmachine (<— Eng.), voor de definitie zie
breinmachine*.
Sommigen hebben fluorescerende make-up op,
anderen hebben scheidsrechtersfluitjes om de hals
of ze hebben een zogenaamde 'brain-machine' op,
een apparaat dat via een koptelefoon en een speciale bril een eigen mini-kosmos schept van licht- en
geluidseffecten.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
De een raadpleegt een orakel, een ander zweeft
via een 'brainmachine' weg naar de Elysische velden en een derde surft Internet af op zoek naar het
hogere of het diepere.
HP/De Tijd, 08-06-97
brandweer:gaanalsde-, informele u i t d r u k k i n g
voor 'erg snel g a a n ' . Bijvoorbeeld gezegd van
auto's.
We hoeven u niet uit te leggen dat de Z07 gaat als
de brandweer.
De Echo, 17-12-97
bratpack (<— Am.-Eng.), oorspronkelijk de bijn a a m van een g r o e p jonge Amerikaanse filmsterren die in de jaren tachtig plots faam m a a k ten, o.a. Emilio Estevez en Tom Cruise; later
ook van toepassing op jonge auteurs die in de
jaren tachtig bekendheid verwierven. Eigenlijk
een woordspeling met het oudere the rat pack,
een benaming uit de jaren vijftig voor de Hollywoodkliek rond Frank Sinatra.
De filmpers doopte de jonge generatie Amerikaanse acteurs aan het begin van de jaren tachtig
voor het gemak 'The Brat Pack'.
Skoop, maart 1990
John Hughes, de jonge paus van de 'Brat pack'generatie, heeft een aantal ingrediënten van zijn
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plot uit 'The Blues Brothers' en 'Risky Business'
gejat...
Knack, 2b-1 2-90
Sean Penn, zonder enige competitie de beste acteur uit het fameuze 'bratpack', had plechtig beloofd nooit meer voor de camera te staan.
Nieuwe Revu, 28-04-93
Hij is feitencontroleur bij een publiekstijdschrift
- een typische 'brat pack'-baan die we ook al tegenkwamen bij de hoofdpersoon van 'Bright
Lights, Big City' van Jay Mcinery...
HP/DeTijd,
08-10-93
Door haar leeftijd wordt Filipacchi wel eens tot
de 'Brat Pack'-generatie gerekend (Tama Janowitz,
Jay Mcinery), het jonge geweld van de tachtiger jaren.
Elga, oktober 199}
De jaren '84/'85 staan in het teken van de 'Bratpack', een groepje jonge acteurs dat middels films
als 'The Breakfast Club' en 'St. Elmo's Fire' roem
vergaart.
Nieuwe Revu, 29-01-97
Met 'De laatste der Savages' plaatst de voormalige bratpack-schrijver zich in de traditie van de
Great American Novel.
HP/De Tijd, 07-02-97
breakdance (<— Eng.), acrobatische dansstijl, gekenmerkt door robotachtige bewegingen. Aan
het eind van de jaren zeventig o n t s t a a n in de
sloppenwijken van de Bronx te N e w York en
vooral populair onder jonge zwarten. In het begin van de jaren tachtig ook bij ons een geliefd
tijdverdrijf. —> rap".
Alleen in de donkere hoeken demonstreerde iemand snel zijn breakdance kwaliteiten.
Oor, 22-03-86
'Spontaan' beginnen mensen te zingen, te klappen en de onuitroeibare 'breakdance' te dansen.
Haagse Post, 04-10-86
We trainden breakdance en langzamerhand ben
ik begonnen te beatboxen.
Oor, 12-03-88
Haring symboliseerde de opkomende clubcultuur van de jaren tachtig, van de hiphop en de
breakdance, van de cultus van de DJ en de 'energie'
van de dansers.
HP/De Tijd, 08-08-97
breakdancen (<— Eng.), het beoefenen van de
breakdance".
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Niets is zo vanzelfsprekend als breakdancende
jongeren op het Leidseplein.
Karla Fohrbeck en Huub Kuijpers: Van totem tot
lifestyle, 1 98Alleen twee blanke ventjes vaneen jaar of vijftien
staan vlak bij het podium te break-dancen.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
brede maatschappelijke discussie, massale inspraak o p een bepaald terrein, bijvoorbeeld
over kernenergie, dienstplicht.
Misschien zou een nationaal dagblad de vraag
eens aan honderd min of meer bekende vaderlanders kunnen voorleggen: 'Moet Nederland van de
verloedering gered worden?' Op die manier ontstaat er een brede maatschappelijke discussie (en
gaat het probleem vanzelf weg).
Vrij Nederland, 06-04-91
De WAO-voorstellen die het kabinet aan de vooravond van de vakantie heeft gepresenteerd, hebben
een 'brede maatschappelijke discussie' losgemaakt.
de Volkskrant, 09-08-91
In het najaar opent het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut een 'brede maatschappelijke discussie' over de twijfel en het late
moederschap.
HP/De Tijd, 17-07-92
Een deel van de irritatie lijkt te zijn weggenomen
door de uitleg van Hillen dat afschaffing wat het
c DA betreft bespreekbaar moet zijn in de brede politieke en maatschappelijke discussie die nu over de
dienstplicht ontstaat.
de Volkskrant, 02-10-92
In Duitsland is de 32-urenweek de aanzet tot een
brede maatschappelijke discussie geworden.
De Morgen, 13-11-93
De groep gelooft niet meer in drugbestrijding. Ze
wil op korte termijn een brede maatschappelijke
discussie over legalisering.
Elsevier, 12-02-94
Om ook de dekolonisatie te doen doordringen tot
ons nationaal bewustzijn riep minister Pronk onlangs op tot een soort Brede Maatschappelijke Discussie, mogelijk op initiatief van de kerken.
HP/De Tijd, 06-01-95
breedbeeldtelevisie, televisie met breder en relatief minder h o o g scherm, en een sterk verbeterde beeldscherpte door het groter aantal beeldlijnen. De gebruikelijke beeldverhouding is 4 bij

3, bij breedbeeld is deze 16 bij 9. D o o r Philips in
1995 in Nederland geïntroduceerd. O o k wel
hdtv* g e n o e m d .
Tegenover het Amerikaanse vakblad TV Digest
heeft Thomson-directeur Thierry Robin verteld
dat er tijdens de Olympische Spelen in heel GrootBrittannië slechts tien HDTV-ontvangers van
Thomson zullen staan. Philips brengt het aantal
' viewing'-plaatsen in Engeland terug van tien tot
drie. In Nederland zal breedbeeldtelevisie op dertien plaatsen te zien zijn; vier plaatsen staan nog
ter discussie.
de Volkskrant, 18-07-92
Tussen alle nieuws over andere media, valt het
nieuws over breedbeeld TV even niet op. Breedbeeld heeft 3 3 % meer beeld dan een klassieke TV.
Mens & Wetenschap, januari 199$
'Het is emotioneel, je beleeft het meer, je zit er
echt in,' roept de marketing-manager enthousiast.

breekijzer, figuurlijk als aanduiding voor een radicaal en krachtig middel o m zijn doel te bereiken.
Van der Burg (CDA) zag in het voorstel een goed
'breekijzer' om de buit van boeven ook in te pikken.
Trouw, 05-06-92
Het Europees Parlement wil het veto-recht dat
het heeft over toetreding van nieuwe lidstaten, gebruiken als breekijzer voor meer zeggenschap.
Elsevier, 06-06-92

B R E E D B E E L D - T V is de toekomst.

breien, manier van roeien waarbij elke inzittende twee korte roeispanen voortbeweegt.
Als een vak apart bestaat daarnaast het scullen,
waarbij één, twee of vier roeiers per boot, twee riemen de man hanteren. Dit zwaardere handwerk
wordt door de boordroeiers in hun naijver wel geringschattend betiteld met 'breien'.
de Volkskrant, 24-08-85

HP/De Tijd, 09-06-95
Zij werden tot in den treuren geïnformeerd over
de voordelen van het breedbeeld kijken. Breedbeeldtelevisie is geen uitzondering.
ZIN, augustus 1997
breed-breed-smal, televisiejargon: twee derde
van de zendtijd w o r d t gericht o p het grote publiek, terwijl een derde beschikbaar is voor
kleinere doelgroepen.
Z e hebben niet eens een redactiestatuut dat voor
dagbladen wettelijk verplicht is - ze mochten vanochtend in de krant lezen dat ze nu als medewerker
van de EO 'structureel' (en volgens de zogenaamde
'breed/breed/smal-formule') getrouwd zijn aan
Veronica, en als ze het huwelijk niet snel consumeren hun concessie dreigen kwijt te raken.
de Volkskrant, 18-04-92
Programmatisch: efficiënter produceren, mét elkaar in plaats van elkaar beconcurrerend en het
flexibele programmapakket moest 'breed-breedsmal' van karakter zijn. Breed-breed-smal staat
voor: zoveel mogelijk kijkers trekken, in Hilversum wordt zonder blozen gesproken van 'marktaandelen'.
Vrij Nederland, 10-10-92
In het kader van McKinsey's overlevingsstrategie
voor Hilversum: breed-breed-smal en met elkaar
samenwerkende publieke omroepen is de soapgedachte weer een stapje verder naar het einde der
zuilen.
Vrij Nederland, 31-07-513

in de voetbalsport: speler die de verdediging
van de tegenpartij moet zien te doorbreken en
er met w a r e doodsverachting tegenaan gaat, en
die niet bang is voor blessures. M e e r m a a l s geh o o r d o p de radio tijdens de voetbalverslaggeving.

breinmachine (<— Eng. brain machine), apparaat, bestaand uit een bril-koptelefoonconstructie, d a t met speciale licht- en geluidseffecten de hersengolven beïnvloedt. O o k brainmachine*. In 1 9 8 0 bedacht d o o r de Amerikaanse
d o k t e r M a r s h a l Gilula. H e t onderbewuste van
de drager w o r d t zo bewerkt d a t hij ervan o p k n a p t . Breinmachines w o r d e n d a a r o m ook gebruikt voor relaxatie, concentratie en meditatie. In Nederland w o r d e n de a p p a r a t e n vooral
aangewend in de verslavingszorg, bij stressman a g e m e n t , tegen hoofdpijn en te hoge bloedd r u k . Vooral in housekringen zijn ze populair.
De Engelsen spreken ook van brain spa.
In de Verenigde Staten en in Zuidoost-Azië zijn
breinmachines een rage. Miljoenen mensen zouden zich ermee ontspannen en er stadia van verhoogd bewustzijn door bereiken.
Elsevier, 07-12-91
Mijn simpele vraag over een trendy 'New Age'speeltje, de breinmachine is van lieverlee uitgemond in de uitnodiging van een driedaagse intensieve hersentraining inclusief theorielessen.
de Volkskrant, 20-02-93
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Over de mogelijke schadelijke neveneffecten van
de breinmachine is nog weinig bekend. In ieder geval zouden - vanwege de stimulatie van de hersenactiviteit-mensen met epilepsie (in de familie),
hartklachten of ernstige psychische problemen er
niet voor in aanmerking komen.
Psychologie, december 1996
brievenbusfirma, adres van een bedrijf d a t zich
formeel in een belastingparadijs, bijvoorbeeld
Liechtenstein, heeft gevestigd om de belastingen in het eigen land te ontwijken. Sinds het begin van de jaren tachtig. Een variant is brievenbusmaatscbappij.
Het gerecht verdenkt het oude Zaïreese regime
van het witwassen van geld via Belgische brievenbusfirma's.
De Standaard, 11-07-9?
brisk-walking (<— Eng. ' k w i e k , energiek lopen'),
het wandelen in een hoog, sportief t e m p o . Deze
t e r m heeft ondertussen Van Dale (1992) en
Verschueren (1996) gehaald.
De Verenigde Staten is een nieuwe fitheids-rage
rijker: 'brisk walking'. Het is volgens het persbureau Reuter de nieuwe remedie tegen te slappe bovenbenen en een te dikke buik. Het wandelen in
een stevig tempo, is herontdekt als een middel om
zonder al te veel risico's calorieën te verbranden,
het lichaam slanker te maken en de bloedsomloop
te versterken.
de Volkskrant, 28-03-87
Britfunk, Britse funkmuziek. —» Belpop ,
Britpop',
Nederbop*,
De speelse Britfunk van Level 42.
Fabiola, mei 1987
'Imagination' was een Britse hit, een uitschieter
van de 'Britfunk', en naamloos dansvoer in alle
Europese discotheken.
Humo, 14-07-88
Britpop, Britse p o p m u z i e k uit de jaren negentig
die teruggrijpt naar de new wave van de jaren
tachtig. Bekende vertegenwoordigers van het
genre zijn de groepen Oasis en Blur. —>
Belpop*,
Nederbop'.
Supergrass nestelde zich vorig jaar aan de top van
de weer opbloeiende Britpop.
Nieuwe Revu, 10-01-96
De beste Britpop wordt tegenwoordig ver van
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Londen en Manchester gemaakt.
()or, 02-1 1-96

Mark heeft vooral goed naar The Beatles en
Britpop geluisterd.
Nieuwe Revu, 04-12-96
Britpop moet en zal regeren. Als de groepen zelf
met niets nieuws aankomen, dan zorgt de omkadering er wel voor.
De Standaard, 01-03-97
Waar veel Britpop bezwijkt onder pretenties is
'The New Transistor Heroes' van Bis een wonder
van eenvoud.
de Volkskrant, 11-04-97
broek: de eigen - op kunnen houden, informele
uitdrukking voor 'geheel onafhankelijk van anderen zijn; zichzelf k u n n e n bedruipen, redden'.
Sinds eind jaren tachtig.
Maar ook dit soort organisaties moet leren de eigen broek op te houden.
Vrij Nederland, 16-0} -9 1
Het is goed dat we onze eigen broek moeten ophouden, maar laten we oppassen dat het systeem
niet contraproductief werkt voor de zwakkere
broeders.
Elsevier, 02-11-96
Dat geldt ook voor universiteiten. Als je die hun
eigen broek laat ophouden, krijg je een te sterke
nadruk op toegepast onderzoek.
HP/DeTijd, 11-04-97
De Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
(WA*/,) is een volstrekt overbodige, betuttelende,
bureaucratische verzekering op minimumniveau
voor mensen die heus wel in staat zijn hun eigen
broek op te houden.
Elsevier, 07-06-97
De NS moeten niet alleen de eigen broek ophouden, ze moeten ook een behoorlijke winst maken
om toekomstige investeringen te kunnen financieren.
Trouw, 17-10-97
de grote broek aantrekken is 'hevig tekeergaan;
een grote m o n d opzetten; hoge eisen stellen'.
O o k wel een grotere broek aantrekken
dan
hem (haar) past.
Diezelfde Dittrich kan nu ongestraft een grote
broek aantrekken over de zedelijkheidswet-geving.
HPIDe Tijd, 07-03-97
De pendule heeft een uitslaande beweging gemaakt; je merkt ook dat de spelers nu ineens een

andere toon aanslaan. Hun 'speler zijn' houdt nu
een grotere vorm van macht in. Vaak trekken ze
hierdoor een grotere broek aan dan hen past.
Nieuwe Revu, 31-12-97
daar zakt mijn broek van af! is een (schertsende) uitroep van verbazing of ergernis.
Laatst beweerde hij dat rokers verantwoordelijk
zijn voor de ontbossing in Zuid-Amerika. Daar
zakt mijn broek van af.
HP/De Tijd, 29-08-97
een scheur in iemands broek: iets dat iemand
last bezorgt; iets vervelends.
Aan alles merk je dat ze zijn overdonderd door
deze nieuwe concurrentie. De NS beschouwt ons
als een scheur in hun broek.
Amsterdams Stadsblad, 3 1-07-96

zenuwen is de pijn voor die mensen echt onhoudbaar, ook al is de pijndrempel in Nederland veel
hoger dan in Engeland. Daar worden zulke patiënten volgestopt met morfine. Dan wordt zo'n patiënt half comateus.' Maar deze techniek, die naast
de 'Brompton cocktail' ook in de Engelse hospices
wordt toegepast, accepteert men in Nederland
niet.
Trouw, 20-12-96
broodje aap (oorspr. de titel van een boek uit
1978 van de Nederlandse schrijfster van Amerikaanse afkomst Ethel Portnoy), moderne sage
of stadslegende; v a a k een gruwelijk volksverhaal dat rondverteld en aangedikt w o r d t , met
de onderliggende gedachte d a t het een verzinsel
is. In het Engels n o e m t men dit een urban legend of een foaf(\an (a) friend of a friend
'(doorgegeven) van vriend t o t vriend'.

brom, acroniem van Besluit
Rijkssubsidiëring
Onderhoud
Monumenten.
De Brom-regeling, waarvoor kerkeigenaren een
gedegen onderhoudsplan moesten indienen, en
waaraan de mogelijkheid gekoppeld was om bij het
Nationaal Restauratiefonds een rekening-courant
met gunstige rente af te sluiten, bleek zo'n succes
dat de pot leeg is.
Trouw, 10-09-9}

Wat is er gebeurd: in de wc heeft iemand hem een
lap met chloroform onder de neus gehouden, hij is
gekidnapt, ontdaan van een van zijn nieren, en na
een week in het park achtergelaten. Het werd mij
verteld door een betrouwbaar iemand, die het ook
weer had van een betrouwbaar iemand, die het
weer wist van een vriend van een kennis op kantoor. In medische kringen valt dit verhaal in het bekende genre van 'broodje aap'.
de Volkskrant, 22-02-92

brommerkoerier, iemand die bestellingen met
een bromfiets aan huis levert. G e h o o r d in de televisieserie Oud geld:
brengbrommer.
Sinds een jaar of tien steken ook brommerkoeriers en loslopende allochtonen een stikkie op fraaier voorbeeld van een 'gezonken cultuurgoed'
is moeilijk te vinden.
Vrij Nederland, 05-06-93
Het Rijksmuseum in Amsterdam is de ontmoetingsplaats voor brommerkoeriers.
de Volkskrant, 25-06-93

Dit badkamerverhaal is berucht in Amerika.
Sommige mensen vragen zich af of het echt is gebeurd, of dat het in de categorie 'Broodje Aap'
thuishoort. Het soort sterke verhalen dat alleen
over 'verre kennissen' wordt verteld.
Cosmopolitan, maart 1993

brompton cocktail (naar het beroemde Brompton Ziekenhuis in Londen), verdovend middel
d a t de pijn wegneemt. Meestal heroïne in een
alcoholische d r a n k , gegeven aan kankerpatiënten of bij actieve euthanasie.
'Niet iedere kankerpatiënt heeft pijn. Het komt
veel voor bij borst-, prostaat-, maag- en longkanker als gevolg van de uitzaaiingen in de botten. Ik
kan goed begrijpen dat zo'n terminale patiënt euthanasie wil. Bij de uitgroei van kanker in de grote

Nu heeft Schiphol de 'passenger charge' wel degelijk altijd gebruikt om het transferverkeer te bevorderen. De luchthaven schrijft dat letterlijk in
een discussiestuk aan de Vereniging Milieudefensie. En over de eveneens gedifferentieerde tariefklassen voor havengelden: 'Regionale vliegtuigen
betalen ook een lager tarief omdat zij veel overstappers vervoeren en daarmee de transferfunctie
van de luchthaven versterken.' Ook Schiphol gelooft dus in het 'broodje aap'-verhaal.
Elsevier, 22-02-97

Een enkel verhaal mag dan een hoog 'Broodje
Aap'-gehalte bezitten, maar de perfecte wijze
waarop alles aan de kijker wordt gepresenteerd
maakt het zien en herzien van veel onderdelen
meer dan waard.
Computer'.Totaal, januari 1997
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Onlangs stond in de Nederlandse pers dat een jaloerse vrouw in Thailand een vitaal onderdeel van
het lichaam van haar man had gesneden, het daarop aan een met helium gevulde ballon had bevestigd en het toen ten hemel had laten varen. Een
broodje aap wellicht en in elk geval geen lichtend
voorbeeld.
Elsevier, 05-04-97
Een geheime code in de bijbel waarmee de toekomst te voorspellen is. Het klinkt als het zoveelste
broodje aap.
Elsevier, 09-08-97
broodje gezond, zie citaat.
Broodje gezond. Broodbeleg van kaas, ei, blaasham en worst, gecombineerd met ijsbergsla, komkommer en tomaat. Recente vinding waarvan het
publiek gelooft dat het vitaminerijk en calorie-arm
is. In februari 1993 publiceerde de 'Consumentengids' een onderzoek waarin kwam vast te staan dat
het gezondste broodje gezond het puddingbroodje
is. De belegde croissant werd als het ongezondst
gekwalificeerd.
Vrij Nederland, 06-05-95
broodpoot, jongen die zich met h o m o p r o s t i t u t i e
bezighoudt. De t e r m o n t s t o n d eind jaren zeventig. Volgens de h a n d w o o r d e n b o e k e n van Van
Dale (T994) en Koenen (1996) is de b r o o d p o o t
zelf homoseksueel; o o k Joustra (1978) h o u d t
het hierop. H e t citaat weerspreekt dit echter.
De meeste jongens zijn hetero, 'broodpoten' in
vakjargon.
Nieuwe Kevu, 01-07-98
browsen (<— Eng. to browse ' b l a d e r e n ' + -«),
met een speciaal c o m p u t e r p r o g r a m m a of browser"', bijvoorbeeld N e t s c a p e N a v i g a t o r of M i crosoft Internet Explorer, een tekst van Internet" in o p g e m a a k t e vorm o p het computerscherm bekijken.
Microsoft WordPlus voorziet organisaties van
uitgebreide mogelijkheden voor tekstverwerking,
het maken van professionele publicaties en het
'browsen' over Internet.
Computer Info, oktober 1996
Logitech heeft de Controller ontworpen om het
browsen op het World Wide Web zo eenvoudig
mogelijk te maken.
Computer'.Totaal, november 1996
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browser(<r- Eng. 'snuffelaar, g r a s d u i n e r ' i , spe
d a l e software w a a r m e e Internet -gebruikers
d o c u m e n t e n kunnen raadplegen op het w e b
[browsen'); hetzelfde als een
bladerprogramma'.
Bekende browsers zijn
Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer. De allereerste browser werd eind 1990
geïntroduceerd door de Brit Tim Berners-I.ee,
nu directeur van een c o n s o r t i u m dat stand a a r d s voor het world wide web (WWW)
uitwerkt.
Maar natuurlijk heeft Bill Gates ook al lang in de
gaten dat Internet belangrijk is. Microsoft bouwt
tegenwoordig standaard een browser in.
Zink, juni 1996
Momenteel ontlopen de browsers elkaar niet
veel. De algemene stemming is dat Microsoft met
de Internet Explorer een ietwat vriendelijkere
browser op de markt heeft gezet (een browser die
nog steeds gratis is), terwijl Netscape een robuustere browser heeft.
Computer Thuis in Bedrijf, nr. 8/96
Niets te dol in de titanenstrijd om de markt voor
'browsers', de software waarmee op Internet kan
worden gedwaald.
de Volkskrant, 19-10-96
Liefhebbers van het conflictmodel kunnen nu al
geruime tijd genieten van het gebakkelei tussen
aanhangers van Microsoft en Netscape over de
vraag wie nu de beste webbrowser maakt.
FC Magazine, november 1996
Een Java-suite start je op met een browser. Niet
om het even welke browser, maar liefst een recent
exemplaar dat in staat is om alle Java-kneepjes correct te interpreteren en uit te voeren.
Computer Magazine, januari 1997
Een 'Browser'is geen software om toegang te krijgen tot een database, maar tot een Web-pagina.
HP/DeTijd,
11-04-97
brug: e e n - t e ver (<— Eng. A Bridge too Far, beroemde film van Cornelius Ryan), gezegd van
iets onmogelijks of o n u i t v o e r b a a r s .
Zeker, er zijn nog genoeg verschillen van mening
tussen de heren - zo vindt Bolkestein Maastricht
'een brug te ver'...
NRC Handelsblad,
07-01-94
... maar je moet er niet aan denken dat je eigen
zoontje op een avond thuiskomt met de mededeling: Tk word artiest.' Dat gaat net één brug te ver.
Youp van 't Hek: Makkelijk praten. Tien jaar
theater, 199 s

Doodstraf is voor mij vele bruggen te ver.
HP/De Tijd, 30-08-96
Tekenend voor zijn grote populariteit onder de
bevolking was dat ruim dertig procent van de Amsterdammers hem wel als burgervader zag zitten.
Maar hij vond dat toch een brug te ver.
Elsevier, 14-08-97
Een verhoging van het budget van 0,8 procent
naar 1 procent leidt bij een economische groei van
2 procent tot een extra uitgave van zo'n 1,4 miljard. Dat zou toch een brug te ver zijn.
Trouw, 16-01-98
bruggetje, televisie jargon voor 'verbindingstekst; overgang tussen verschillende onderwerpen'.
Bruggetjes: natuurlijke overgangen tussen de onderwerpen op televisie.
Onze Taal, juli/augustus 1988
... kokkie maakt zulke verschrikkelijke 'bruggetjes' (verbindingsteksten) dat ik er hondsberoerd
van word...
Nieuwe Revu, 30-07-97
De lullige decortjes, de slaapverwekkende 'bruggetjes', de tot korte flits uitgebeende vraaggesprek jes...
Nieuwe Revu, 15-10-97
brugpieper,-smurf, pejoratief scholierenslang
voor 'leerling van de brugklas'. Er bestaan nog
talrijke minder frequent voorkomende varianten, zoals brugmolecuul,
brugwup. De meeste
b e n a m i n g e n o n t s t o n d e n in de jaren zeventig
m a a r w e r d e n pas in de jaren tachtig frequent
gebruikt.
Er worden na schooltijd een eind verderop wel
kinderen in elkaar geramd. Er wordt door de leraren gezegd dat het niet gebeurt, maar ondertussen!
Ik heb het ook zelf een keer gezien, maar je kan er
als brugsmurf toch niets tegen doen.
Vrij Nederland, 13-10-84
Het ruikt hier naar brugpiepers, joelen hogere
klassers naar het groepje kinderen dat voor het
eerst naar de middelbare school gaat.
Vrij Nederland, 08-12-84
Zij: Ze liep vanmorgen met haar vriendin op
straat en aan de overkant liepen twee brugpiepers
die opeens riepen: Hé, kakkers, struikel niet over je
hockeystick, zeg!
Jan Fillekers: Hé, ik kun jou!, 1985

... de strijd van de Brugpiepertjes tegen de Hogere Klassen.
Haagse Post, zi-11-87
En ja, de oudste zoon van Margriet was, toen hij
begon aan zijn middelbare schoolopleiding aan het
Veluwse College, de enige brugpieper wie het rituele tas-van-de-bagage-drager-schoppen bespaard
bleef...
HP/De Tijd, 30-01-98
bruidsschat, financiële tegemoetkoming als
v o o r w a a r d e bij een fusie of omvangrijke transactie.
'De verwachting bij aanvang was dat de leegstand terug zou zakken tot twee procent in 1987,'
zegt Grotendorst nu. Het werd 11,2 procent. 'Of je
het allemaal beter had kunnen voorspellen is achteraf moeilijk te zeggen, maar als we de bruidsschat hadden mogen herberekenen had hij honderd miljoen hoger uitgevallen.'
Elsevier, 26-09-92
Gevolg daarvan is dat de bruidsschat van de zuidelijke EG-landen, het met miljarden te vullen 'cohesiefonds', minstens een jaar later wordt ingevoerd.
Het Parool, 07-11-92
De Britse overheid had juist een schuld van 680
miljoen pond kwijtgescholden als bruidsschat
voor D A F , dat zich over Leyland ontfermde.
Elsevier, 06-11-93
Den Bieman wil bijvoorbeeld 15 miljoen gulden
als 'bruidsschat' van het GAK, omdat hij 450 overtollige GAK-werknemers aan werk helpt.
de Volkskrant, 13-11-93
Bij de regionalisering van de arbeidsbureaus is er
ook een deel van de 'bruidsschat' van het ministerie van Sociale Zaken voor de opleiding van langdurig werklozen gereserveerd.
de Volkskrant, 24-06-94
Nuis wenste Veronica dan ook 'een behouden
vaart' nu zij weer het ruime sop verkoos, het schip
nu volgeladen met een forse bruidsschat aan omroepbijdragen en een financiële injectie vanuit het
Bestel (te zamen goed voor tweehonderd miljoen
gulden) en allerlei concessies van de zijde van NOS
en de rest van Hilversum.
De Groene Amsterdammer,
22-10-94
Toen de Tros aankondigde dat zij zich bezon op
een vertrek uit het bestel, zeker ook in het licht van
'de bruidsschat' aan Veronica (programmagegevens van de publieke omroep voor het eigen
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blad, een deel van de sportrechten en via de 'output
deal' een financiële basis voor het nieuwe station),
werd daar in het Nos-bestuur niet serieus op gereageerd.
Vrij Nederland, 12-11 -94
bruin, slang voor 'heroïne'. —> wit*.
Er is hier in de buurt heel wat ambulante handel,
zo op een vrijdagmiddag. Niet alleen pillen, maar
ook heroïne en cocaïne ('bruin' en 'wit').
HP/De Tijd, 11-04-87
Verslaafde prostituees komen hier hun 'wit' (cocaïne) of'bruin' (heroïne) kopen.
NRCHandelsblad,
08-08-97
De gekookte coke heeft veel kapotgemaakt. Ik
ben er zelf jaren aan verslaafd geweest. Je blijft het
gebruiken en dan heb je ook nog bruin (heroïne)
nodig om de effecten te dempen.
ZIN, september 1997
De gesprekken gingen nu eens niet over bolletjes
wit en bruin, maar over school en werk.
Elsevier, 03-10-98
bruine dwerg (<— Eng. brown dwarf), c o m p a c t
object w a a r v a n verondersteld w o r d t dat het
deel u i t m a a k t van de zwarte materie in het heelal. H e t bestaan van dergelijke bruine dwergen is
pas sinds enkele jaren bekend. Z e zijn doorgaans groter d a n de aarde, m a a r net niet groot
genoeg om onder invloed van de z w a a r t e k r a c h t
een kernreactie te vertonen en d a a r d o o r licht
uit te stralen.
Het weer is nu beter en in de controlekamer jagen
twee Engelse sterrenkundigen op een zogeheten
bruine dwerg die zich in het sterrenbeeld de Pleiaden ophoudt.
Elsevier, 20-12-97
bruingoed, verzamelnaam voor televisietoestellen en video's. Jargon. —» witgoed*.
De wit- en bruingoedleveranciers (jargon voor
winkels in keukenapparatuur en in audio- en tvapparaten) gaat het overigens in het algemeen dit
jaar, voor het eerst in lange tijd, duidelijk beter.
Elsevier, 12-07-97
bruteringsoperatie, het aan aandeelhouders,
naast de winst, toekennen van een deel van de
vennootschapsbelasting, gelijk a a n de som die
m o e t w o r d e n betaald aan inkomstenbelasting.
Vooral in de gemeentes met veel nieuwbouw uit
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de jaren zeventig en tachtig, de groeikernen, ieidt
de bruterings-operatie tot een mildere huursti)ging, zei Heerma in een toelichting.
de Volkskrant, 29-10-93
Als we ongelovig kijken, laat hij (Heerma - M D C )
een stortvloed van Haagse beleidstermen op ons
los: de 'grote efficiency-operatie', de 'decentralisatie-impuls', het WAO-dossier, de 'sociale vernieuwing', de 'bruterings-operatie in de woningbouw'
waarvoor hij zelf verantwoordelijk was (en die
erop neerkomt dat de overheid een groot deel van
haar taken naar de woningcorporaties overhevelt).
Vrij Nederland, zyi 2-9 3
Staatssecretaris Enneüs Heerma (Volkshuisvesting) moet in 1993 in het perscentrum Nieuwspoort de ingewikkelde bruteringsoperatie in de
volkshuisvesting aan de pers presenteren. Hierbij
worden leningen en tegoeden tegen elkaar weggestreept.
Entile Bode en Menzo Willems: Binnenbofbargoens, 1997
BSE (acroniem van bovine spongiform
encefalopathy), besmettelijke runderziekte die het centrale zenuwstelsel a a n t a s t en de d o o d tot gevolg
kan hebben. O o k bekend onder de informele
naam gekkekoeienziekte'.
Vooral in de jaren
negentig regelmatig in het nieuws gekomen
d o o r d a t er volgens de medici verbanden zouden
bestaan met de ziekte van Cr
eutzfeldt-Jakob'.
Toen de Britse hoogleraar Richard Lacey al in
1988 op het gevaar wees van een nieuwe ziekte bij
koeien, kon hij vooral op hoon rekenen. De ziekte,
'bovine spongiform encephalopathy' (BSE), staat
voor een snelle aftakeling van het zenuwstelsel.
Een rund met BSE wordt eerst onrustig; later gaat
het raar op zijn poten staan, beweegt vreemd, valt
en struikelt veel. De bewegingen worden steeds
'gekker'en spastischer-de dood is onvermijdelijk.
DS Magazine, 27-12-96
Sinds er een verband wordt verondersteld tussen
de gekke-koeienziekte BSE en de voor mensen dodelijke ziekte Creutzfeldt-Jakob geldt in Engeland
een streng verbod op de uitvoer van rundvlees.
Trouw, 04-07-97
Minister van Landbouw Pinxten heeft lessen getrokken uit het eerste geval van dollekoeienziekte
in ons land. Hoewel het volgens de experts gaat om
'een sporadisch geval van BSE zonder veel risico op
verdere besmetting', wil de minister in de toekomst
sneller optreden bij verdachte gevallen.
De Morgen,
i^-u-97

Buba, in beurskringen gehanteerde afkorting
van '(Duitse)
Bundesbank''.
De 'Bundesbank' heeft gisteren het Duitse disconto, haar bodemtarief voor de geldmarkt, gehandhaafd op 6,75 procent. De Lombard-rente,
het plafond van de geldmarkt, werd wel met een
half procent verlaagd tot 7,7 5 procent. Met andere
woorden: de 'Buba' heeft haar eigen maneuvreerruimte op de geldmarkt verengd tot één procentje,
zonder ook maar enig uitzicht te bieden op een renteverlaging vóór september.
De Morgen, 3 0-07-93
De Duitsers vierden mee en duwden hun index
eveneens 30 procent hoger. De lage inflatie legde
de Buba geen duimbreed in de weg om de monetaire teugels te vieren.
Financieel Economische Tijd, 31-12-96
Buba. Kort voor de Deutsche Bundesbank. Veel
gebruikt in de valutahandel, inmiddels ook ontdekt door makers van krantenkoppen. 'Buba' verlaagt korte rente.
Pieter Kort: Bisnisbabbel, 1996
bubbelbad, schuimbad; w a r m b a d met luchtbellen. De term dateert uit het begin van de jaren
tachtig. In het Engels spreekt m e n van een
whirlpool*.
Toen de exploitanten hun draai hadden gevonden, kwamen er bubbelbaden bij, video's, sauna's,
zwembaden, bistro's, niets was te gek.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199j
Omdat Ray het met 2 Unlimited zelfs schopte tot
wereldroem, heeft Martha speciaal voor hem het
grootste bubbelbad van Yab Yum laten vollopen.
Nieuwe Revu, 21-05-97
bubblegum (<— Am.-Eng.), denigrerende aanduiding voor pretentieloze tienermuziek uit de
jaren zeventig. Z o g e n o e m d vanwege de voorliefde van tieners voor k a u w g u m . Vaak in samenstellingen als bubblegummuziek.
De t e r m
o n t s t o n d in de jaren zeventig.
'Inside you' is kinderlijke bubblegum gestut door
hip-hop.
Humo, 31-12-87
Het is en blijft onbegrijpelijk dat 'Paul McCartney' op z'n 45ste nog steeds bubblegum wil zingen
in een zaaltje vol gelukzalige pubers.
Vinyl, januari 1988
... vanaf het eerste moment heb ik de bubblegum-

rock van Roxette aangenaam gevonden om naar te
luisteren...
Oor, 24-02-90
We wilden af van die bubblegum-muziek, hoewel
we daar eigenlijk vandaan kwamen.
Nieuwe Revu, 12-04-90
... op onschuldige bubblegum-muziek dansend...
Freek de Jonge: Neer lands bloed, 1991
Het boekje bestaat uit vijf in moeilijkheidsgraad
oplopende gedeeltes en gaat qua onderwerpen van
folkrock tot acidrock en van bubblegum tot
Woodstock.
Oor, 23-04-94
bubbling (<— Eng.), d a n s b a r e v o r m van reggae,
populair in exotische clubs; dansen o p muziek
o p z o ' n manier d a t het lijkt alsof m e n de geslachtsdaad verricht. Dit veronderstelt d a t m e n
met doorgezakte knieën o p een schokkende en
golvende manier met het achterwerk draait.
O o k vernederlandst tot bubbelen. —» dirty*
dancing,
rag(g)amuffin'*.
De nieuwe variant op dirty dancing, bubbling,
scherpte de woorden van de zwoel geklede dames
aan.
Nieuwe Revu, 15-12-93
Zoals dat in het modieuze uitgaanscircuit hoort,
is er bij 'bubbling' veel competitie. Rivaliteit hoort
bij ragga. Er worden dan ook overal wedstrijden
georganiseerd, die doen denken aan het lokale
equivalent van de 'West Side Story'. Bubblinggroepen, voorzien van hun eigen D J ' s , nemen het tegen
elkaar op.
Elsevier, 16-04-94
O p een bepaald moment zag Mai hoe Wimla op
een hitsig ritme, dat nog net door het lawaai te horen was, haar benen uit elkaar schoof, haar rug
diep maakte, haar heupen naar achteren duwde,
haar hoofd zijwaarts hield en met haar handen het
lange haar optilde. Z o ging ze schokkend en draaiend door de knieën. Mai kende die dans, die 'bubbling' werd genoemd, maar ze had niet gedacht dat
haar Wimla dit in het openbaar zou durven doen.
Anil Ramdas: Het besluit van Mai, 1994
De rapper uit Almere bubbelt over alweer zo'n
onvermijdelijke hoempa-techno-stamper heen.
Nieuwe Revu, 23-10-96
buddy (<— Eng.), informeel voor 'vriend, m a k ker'.
Met 'zulle we' had ik ze een speelgoedje geschon-
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ken dat ze konden doorgeven aan hun kennisjes,
girlfriends en buddies.
Johnny van Doorn: Gevecht tegen het zuur, 1984
... vestigen Bart Peters en buddies een uniek record.
Humo, 27-09-84
Martin Kesseler die, samen met zijn buddy Ted
de Braak, te gast was bij Herman Stok.
Oor, 01-11-86
'Kunnen we de collega's van de Rijkspolitie verwachten?' vroeg Heino, zijn buddy.
]ac. Toes: De afrekening, 1994
De Britse media, bijvoorbeeld, suggereerden dat
Tony Blair de spil was in Amsterdam en Clintons
onvervangbare buddy in Denver.
Nieuwe Revu, 28-06-9-/
vrijwilliger, iemand die een aidspatiënt of een
lijder aan een andere ongeneeslijke ziekte helpt,
zowel emotioneel als praktisch met het o p k n a p pen van allerlei klusjes. Sinds ca. 1984.
Maartje Loerts is buddy; een maatje voor een
Aids-patiënt. Zij helpt haar patiënt, tijdens zijn
ziekte tot aan zijn dood, zoveel mogelijk met praktische en emotionele problemen.
Opzij, juli/augustus 1987
Het Buddy-systeem dient om AiDS-patiënten te
begeleiden in een samenleving die niet erg openstaat voor terminale ziektes, en zeker niet voor
ziektes die geassocieerd worden met besmetting,
seksualiteit en homofilie.
Campus, juni 1988
Zoals in de meeste geslaagde AiDS-verhalen ontstaat het drama door het conflict tussen lichamelijk verval en geestelijke hoogspanning, hier afgereageerd op de kerngezonde buddy.
Elsevier, 27-08-88
Vanaf nu is het café elke maandag open. Seropositieven en Aids-patiënten kunnen er terecht, en
elke patiënt mag één persoon meebrengen: Ouders, vrienden, de buddy...
De Morgen, 07-03-90
SurrendaKuut (37) en Jos Harms (23) zijn'buddies'. Dat wil zeggen dat ze deel uitmaken van de
groep vrijwilligers die zich inzet voor de opvang en
begeleiding van homoseksuele mannen met aids.
Ze werken met zijn tweeën, als team, en dat is wel
nodig, want het is niet gemakkelijk wat ze op zich
genomen hebben. Hun eerste cliënt stierf al na drie
maanden, en de tweede na vier maanden. Inmiddels zijn ze een klein jaar bezig, en de man die ze nu
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.1 Is 'maatjes' begeleiden is hun vijfde aids-patiënt.
Elsevier, 11-0 1-90
Toen de Schorerstichting in 1984 het buddyproject startte, waren daar alleen maar homoseksuele
mannen bij betrokken. In 1990 is van de 105 Amsterdamse buddy's twintig procent vrouw. Landelijk is dit zelfs meer dan dertig procent. Lesbische
vrouwen, maar ook vrouwen die 'uit de kinderen
zijn' en een activiteit buitenshuis zoeken. Ze komen terecht bij het buddy-werk, vaak na een persoonlijke confrontatie met homofilie en/of aids.
Opzij, juni 1991
De buddyzorg blijkt een goede manier om aidspatiënten het leven draaglijker te maken.
HP/De Tijd, 22-11-96
De opbrengsten van deze tien kilometer lange
sponsorloop gaan naar buddyzorg voor aidspatiënten.
Nieuwe Revu, 07-05-97
buggen (<— Eng. to bug + -gen), afluisteren met
speciale a p p a r a t u u r , de zgn. bugs. Politiejargon.
En soms werd de wet opzij gezet. 'Afluisteren
was standaard. In elke infiltratie-auto zat opnameapparatuur, maar ook woningen en hotelkamers
werden "gebugd".'
Vrij Nederland, 01-07-95
'Stel je voor,' zegt de advocaat van de verdachte,
mr. M. Romer, 'dat Antilliaanse politiemensen
zich op dezelfde manier toegang zouden verschaffen tot het gebouw van de Tweede Kamer om telefoons van parlementsleden te buggen.'
Vrij Nederland, 19-07-97
buikschuiver, muziek w a a r o p zeer goed gedanst
kan w o r d e n ; swingend n u m m e r . Informeel.
O o k ' b r o m m e r met laag stuur en buddy-seat'.
... een buikschuiver waarmee Phil Philips in 1959
eerder een hit scoorde.
Oor, 09-02-85
... bevat deze elpee voorts twee slijpers - annex
buikschuivers...
Oor, 15-06-85
buitengrens, grens tussen een lidstaat en een
niet-lid van de Europese Unie. Dit tegenover
een binnengrens*, een grens tussen twee lidstaten.
Als compenserende maatregelen voor het wegvallen van de binnengrenzen gelden: verscherpt

binnenlands vreemdelingentoezicht en versterking
van de grenscontrole aan de buitengrenzen van het
Schengen-gebied, waaronder luchthaven Schiphol.
de Volkskrant, 23-12-94
Ook de marechaussee op Schiphol wordt opnieuw versterkt, van ongeveer 750 naar - tijdelijk
- 900 man. Het extra personeel is nodig omdat de
luchthaven 'buitengrens' wordt voor het hele
Schengen-gebied en meer passagiers op reisdocumenten moeten worden gecontroleerd.
Elsevier, 14-01-95
De hoge invoerrechten aan de buitengrens, oplopend tot 70 procent voor auto's, leiden er volgens
de onderzoekers van de Wereldbank ook toe dat de
kwaliteit van de auto's en de efficiency bij de productie, van onvoldoende niveau zijn.
Trouw, 01-11-96
Dan zou heel Scandinavië weleens een opt-out
kunnen nemen: de Noors-Zweedse grens valt niet
als EU-buitengrens te controleren.
Elsevier, 28-06-97
buitenlander, pejoratieve aanduiding voor een
persoon, afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied; hetgeen wij vroeger een gastarbeider
noemden.
Een immigrantenwijk, toen en nu, waar de
buurtwinkeltjes zijn overgenomen door wat de autoriteiten zo hardnekkig 'buitenlanders' blijven
noemen maar wat natuurlijk allang Amsterdammers zijn.
Avenue, oktober 1989
buizenpost, buizenstelsel w a a r m e e post, geld en
kleine v o o r w e r p e n binnen een g e b o u w d o o r
middel van luchtdruk van de ene plaats n a a r de
andere geblazen w o r d e n . Vooral gebruikt in
banken w a a r de geldopslag plaatsvindt in niet
voor het publiek toegankelijke ruimtes.
Voor kortdurende experimenten is er de 'buizenpost'; daarmee worden de monsters via luchtdruk
naar de reactor gestuwd.
Elsevier, 04-04-98
buil (<— Eng.), verkorting van bullshit 'onzin,
n o n s e n s ' . Informele jeugdtaal.
'Dat Death Metal alleen voor boeren is, is echt
buil,' zegt Robbie.
Nieuwe Revu, 17-11-93
bulletin (<— Eng.), televisie-nieuwsbericht.

Het veranderde, hogere ritme van het 'Journaal',
de lichtvoetige items, de langere reportage aan het
slot van het bulletin: het zijn precies de ingrediënten die de rtl-redactie sinds het ontstaan van het
'Nieuws' introduceerde.
Elsevier, 31-01-98
bulletinboard (<— Eng.), computersysteem w a a r
gebruikers met behulp van een m o d e m n a a r t o e
k u n n e n bellen. O o k wel afgekort t o t BBS* (van
bulletinboard-service).
In Nederland alleen al
zijn ongeveer 1000 buUetinboards.
In Engeland spreken ze al over 'desktop composing'. Via een 'bulletin board' (een computer met
informatie die telefonisch geraadpleegd kan word e n - J L ) kunnen componisten, muzikanten en
muziekstudenten software laden of gegevens uitwisselen.
Oor, 05-09-87
Bulletin board: Openbaar computernetwerk
waar iedereen via de telefoon contact mee kan maken. Vervolgens kunnen programma's naar de eigen PC worden gehaald of berichten worden uitgewisseld met andere gebruikers van het board.
Computerterminologie.
Van ASCII tot Z-Modem,
1992
Iedereen die in het bezit is van een modem kan in
principe inloggen op een van de vele buUetinboards.
PC Consument, januari 1995
In kwalitatief opzicht kan The Black Dog zich
echter meten met de besten. Actief sinds 1990 via
hun eigen label en hun eigen elektronische bulletinboard (ook daarin waren ze voorlopers) is Spanners alweer hun vierde album...
Wave, februari/maart 1995
Zowel Nederland als België kent een enorm aantal buUetinboards.
P C Magazine, januari 1997
Schroder houdt vol dat iemand ze heeft opgehaald van buUetinboards en het Internet en dat dus
van diefstal geen sprake is.
PC Magazine, maart 1997
bullit-lening(<— Eng. bullit-loan), b a n k t e r m
voor een lening die a a n het einde van de periode
volledig w o r d t afgelost.
Dat er is gekozen voor een relatief kortlopende
lening die na zeven jaar in één keer wordt afgelost
(een zogenaamde bullit-lening) heeft volgens Van
der Lugt te maken met de markt: 'Iedereen wil nu
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ineens bullits. We doen wat de markt leuk vindt."
de Volkskrant, 08-05-87
De tendens op de kapitaalmarkt neigt thans naar
korte looptijden en snelle aflossingen - de tienjari
ge 'bullet'-lening waarop de Staat der Nederlanden
recentelijk de markt onthaalde is daar een indicatie
van.
Haagse Post, 16-08-86

"Daar heb je ecu "buma",' zei het nichtje en ze
wees op een jongeman, waar ik op het eerste ge
zicht niks vreemds aan zag. 'Wat,' zei ik 'een
buma?' 'Ja, een buma. Heb je daar nog nooit van
gehoord?' 'Nee,' moest ik bekennen. 'Buma staat
voor burgermannetje,' doceerde mijn nichtje. ' Z o
noem je iemand met een foute smaak, gewoon een
verkeerd type.'
Nieuwe Revu, 29-08-87

bullshit (<— Eng.), onzin, gelul, nonsens. Eind
jaren zeventig populair geworden. Aanvankelijk vooral jeugdtaal, nu veel meer algemeen ingeburgerd.
Die bullshit kun je misschien aan een ander
kwijt, maar niet aan mij, makker.
Arie Visser: Het vangen van de draak, 1983
Da's bullshit, schuld en onschuld.
De Morgen, 15-01-83
Dat stereotiepe idee dat je begint met een blow en
eindigt aan de spuit is bullshit.
Oor, 28-06-86
Ik zucht. 'Is het allemaal bullshit waar ik mee bezig ben?'
Haye van der Heyden: Jij bent steeds een ander,
1992
Verder ben ik karakterologisch niet gebouwd op
provoceren, poseren en pesten. Ik durf opmerkingen van Stekelenburg best een keer bullshit te noemen, maar het lijkt me niet constructief dat dagelijks te doen.
Nieuwe Revu, 23-10-96

Een trui dient een col te hebben. Ronde hals is
'geen kijk', V-hals is voor buma's.
Haagse Post, 21-11 -87
Regisseur Norman Jewison (22 films in 24 jaar
waaronder 'Cincinnati Kid' en 'Fiddler on the
Roof') heeft samen met cameraman David Watkin
('Out of Africa') een film neergezet waar zelfs de
grootste zuurpruimen vrolijk uit zullen komen, of
het nu om Yups gaat of om Buma's.
Preview, maart/april 1988

Natuurlijk is de overlast te lang te lankmoedig
bestreden, maar dat een bestuurlijke elite geen oog
heeft voor de problemen in de volkswijken noemt
Kohnstamm met een woord 'bullshit'.
Elsevier, 21-12-96
gezegd van iets d a t w a a r d e l o o s , slecht is:
... kitscherige, kommersiële bullshit.
Oor, 09-03-77
... de inhoudsloze bullshit van al die synthesizerbandjes.
Vinyl, november 1985
... rest niets dan onvervalste bullshit, zoals het instrumentale 'Three Cities'.
Graffiti, november/december
1986
Poëzie? Bullshit zul je bedoelen!
Michael Eenhoorn: Bulgaar in Wassenaar, 1990
buma (acron. van burger mannetje), iemand met
een foute s m a a k . J e u g d t a a l , vaak pejoratief.
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bumper (<— Eng.), in televisiejargon: reclameclip
tussen verschillende p r o g r a m m a o n d e r d e l e n .
Dat zie je ook aan de manier waarop MTV
zichzélf adverteert. In het begin was dat in termen
van 'We're the best, blablabla...' Binnenkort hebben ze een nieuwe bumper (reclameclip) waarin je
een open graf ziet met de doodskist ernaast.
Humo, 14-02-91
Volgens Rensen zal het nieuwe model de kijkers
meer aanspreken en straalt het meer warmte uit.
De 'leader' ('t inleidende filmpje met de wereldbol)
en de 'bumpertjes' (de filmpjes tussen de onderwerpen door) worden eveneens veranderd.
Nieuwe Revu, 18-04-91
Ik zag een ontroerende speelfilm, heel fraaie
leaders en bumpers.
Nieuwe Revu, 06-10-93
Daar past dus een vrij snel ritme bij, maar 's
avonds laat is dat anders en dat zie je ook aan de
bumpers (muziekriedeltjes tussen de verschillende
items, red.) die er in zitten.
Trouw, 29-10-93
Met het oog op de concurrentie gingen ook de
publieke omroepen ertoe over om zich hiervan te
bedienen. Zo is de 'bumper' - 'en verderop in dit
nieuws de volgende onderwerpen', vergezeld van
een roffel en wat beelden - niet meer weg te denken.
Elsevier, 28-01-9 y
bungeespringen,-jumping (<— Eng.), het sprin-

gen van grote hoogten (bruggen, viaducten
enz.) met om de enkel een elastieken koord of
bungee, zodat net op tijd een doodsmak wordt
voorkomen. De Oxford English Dictionary
(Additions Serie, Volume 3,1997) vermeldt al
een vindplaats uit 1979. In dat jaar sprongen
vijf Britten, die zichzelf de Bungee Jumpers
noemden, op deze wijze van de Golden Gate
Bridge in San Francisco. Als gevolg van onbekendheid met de vreemde term in het begin bij
ons nog benji of bunji genoemd. —> elastiekspringen.
De afgelopen maanden is het zogenaamde benjicord (benji/banzai, dit ligt dichtbij elkaar) springen vaak in de publiciteit gekomen vanwege een
drietal dodelijke ongelukken.
Nieuwe Revu, 28-09-89
Zuid-Afrika is in de ban van een nieuwe rage
waarvoor de bevolking een groot talent aan de dag
legt; het heeft wellicht te maken met het huidige
politieke klimaat. Het is het aloude tijdverdrijf van
het 'bunji-springen'.
Elsevier, 20-04-91
Aangezien er in Frankrijk enkele bungee-elastieken te dun waren gebleken - met tamelijk onprettige gevolgen voor de waaghalzen - was het bungeespringen een tijdje verboden in België.
De Morgen, 01-07-93
Datzelfde gevoel rijst nu er gevraagd wordt om
strenge regels bij het 'elastiek-springen'. Die bezigheid blijkt bungy-jumping te heten (zodra iets officieel wordt heeft het ook meteen een Europese
naam) en begint ook in ons land populair te worden.
Vrij Nederland, 25-09-93
En wat ik ook niet licht zal vergeten is de doodsangst in de ogen van de kleine Chinees die ging
bungyjumpen.
Marjan Berk: Een mooi leesboek, 1994
Bungy jumpen, in een kano een rivier met gevaarlijke stroomversnellingen afvaren, bergbeklimmen, allemaal activiteiten die de adrenaline door
het bloed jagen, soms de adem doen stokken of de
zenuwen door de keel laten gieren.
Vrij Nederland, 12-10-96
Iemand die in zijn vrije tijd aan bungee jumping
doet, kijkt in zijn baan als weg- en waterbouwkundige toch iets anders naar het ontwerp voor een
brug.
ZIN, september 1997

bungelen, gezegd van politici: een zodanig geschonden reputatie hebben dat men niet langer
volwaardig kan functioneren.
De WD was nog niet vergeten dat de premier in
het vorige kabinet de bungelende minister van Economische Zaken en vice-premier Gijs van Aardenne in de steek had gelaten.
HP/De Tijd, 27-02-98
Hij nam als enige paarse bewindspersoon de beslissing om niet te blijven 'bungelen', zoals dat in
het jargon heet.
Vrij Nederland, 02-05-98
Bupo-verdrag (acron. burgerrechten en politieke
rechten), internationaal verdrag uit 1966 inzake de rechten van de mens. Door Nederland geratificeerd in 1979.
Terwijl men bezig is dat allemaal zo rechtvaardig
en milieuvriendelijk mogelijk te legaliseren zullen
zich nieuwe groepen melden - fanatieke fietsers
bijvoorbeeld - die ook een eigen regeling willen. Je
moet er toch niet aan denken dat gediscrimineerde
automobilisten straks van de belastingrechter (op
grond van het Bupo-verdrag van de VN of van de
Europese verklaring voor de rechten van de mens)
toch nog hun volledige reiskostenforfait mogen aftrekken.
Elsevier, 21-04-90
Het alleen aan vrouwen verstrekken van de uitkering is in strijd met het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (Bupo-verdrag).
Trouw, 02-01-91
buppy (<— Am.-Eng.), zie citaat. Sinds de tweede
helft van de jaren tachtig.
Buppies heten ze, 'black upwardly mobile professionals'. Afro-Amerikanen, op de Indianen na van
alle etnische minderheden in Amerika de oudste,
en de meest zichtbare groep, zijn steeds beter opgeleid en gaan meer verdienen.
Elsevier, 18-04-98
Volgens Roberts denken 'buppies' haast van nature rechts en conservatief.
Nieuwe Revu, 20-05-98
bureaublad, scherm of achtergrond op de computer na het opstarten van het operating* system of besturingssysteem*. Onder Windows 95
en 98 krijgt de gebruiker een 'startmenu', een
taakbalk en iconen waarmee programma's gestart kunnen worden. Oudere versies van het
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W i n d o w s - b e s t u n n g s s y s t e e m toonden een reeks
vensters met p i c t o g r a m m e n . O o k Apple en
o s / 2 (het besturingssysteem dat ontwikkeld
werd door Microsoft en 1 B M , en w a a r o p zowel
D O S als Windows-applicaties*
kunnen draaien)
m a k e n gebruik van een aparte grafische interface'.
En na de poing ben je terug op het bureaublad
van de pc.
NRC Handelsblad,
18-07-97
bureaucratiekorting, politieke a a n d u i d i n g voor
een bezuinigingsoperatie waarbij gesnoeid
w o r d t in overbodige regelgeving, als gevolg
w a a r v a n overheidstaken met minder m a n kracht k u n n e n worden uitgevoerd. —> efficiencykorting".
Voor minister Ruding (financiën) is een eventuele
vermindering van het aantal ambtenaren op ontwikkelingssamenwerking irrelevant, aangezien de
uitgespaarde salarissen toch weer aan de eigen begroting van Bukman ten goede komen. Deze laatste hoopt, door een vuist te maken, te bereiken dat
hij alleen met de 'efficiencykorting' van 1 procent
en niet ook met de 'bureaucratie-korting' van 2
procent per jaar hoeft mee te doen.
NRC Handelsblad,
28-11-86
burgerpot, bijnaam van de recherche. Slang.
Burgerpot! Van links. Zakken leegmaken, mensen.
Arie Visser: Het vangen van de draak, 198}
In mijn 'burgerpot'-periode leerde ik de namen,
bijnamen en verblijfplaatsen kennen van allerhande crimineel gespuis.
Frans Kwantes en Fred Hollinga: 3.0.3. is ter
plaatse, 1986
In 1975 kwam hij aan de Warmoesstraat. Daar
stortte hij zich samen met Kuiper in de omvangrijke corruptieaffaire van de toenmalige 'burgerpot'.
HP/De Tijd, 10-05-96
burn(t)-out;burn(t)-outsyndroom (<— Eng.), het
psychisch opgebrand of uitgeblust zijn; oververmoeidheid te wijten aan stress. De term
burn-out w e r d in 1972 bedacht d o o r de Amerikaanse psychoanalyticus dr. H e r b e r t J. Freudenberger, als omschrijving van het proces
waarbij iemand steeds minder gaat functioneren. Burn(t)-out is echter niet hetzelfde als 'depressief, overspannen; geestelijk ingestort'. H e t
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is een subtiel proces waarbij iemand geleidelijk
in een toestand van geestelijke uitputting verzeild raakt, volkomen leeg en zonder energie.
Het syndroom komt vooral voor bij hulpverlenende beroepen zoals het onderwijs en de politie; vaak ook bij m a n a g e r s .
Wat is overspanning, of het burn-out-syndroom
of, zoals mijn therapeute Sonja van Zweden het
noemt, chronische stress-stoornis? Het is een langzaam uit balans raken van draagkracht en
draaglast, doordat de signalen van het lichaam
worden genegeerd.
Opzij, december 1994
De ontwikkelingen in het onderwijs illustreren
dat goed. Om de haverklap binnenvallende circulaires waarin de zoveelste verandering wordt geproclameerd, hebben al heel wat leraren in overspannen toestand de Ziektewet of de WAO in gedreven. De permanente vernieuwing leidt tot een
roofbouw waarvoor een eigentijds etiket is bedacht: het burnt-out-syndroom.
HP/De Tijd, 17-02-9 s
Metis vernieuwt de vrouwenhulpverlening door
het ontwikkelen van hulpverleningsmethodes voor
oudere vrouwen, zwarte en migrantenvrouwen
met een 'burn out-syndroom' en de in hun carrière
gefrustreerde vrouwen.
Opzij, februari 199 y
Galesloot heeft geen zin om bij de artsen met een
'burn out-syndroom' te belanden, waarmee hij
geen uitzondering zou zijn in oude stadswijken als
deze.
Trouw, 77-03-95Mijn huisarts, bij wie ik voor een voetblessure
liep, heeft me toen naar een studentenarts gestuurd, vermoedend dat mijn oververmoeidheid
door een te grote studiedruk kwam. Die studentenarts constateerde dat ik last had van het burntout-syndroom.
Elsevier, 19-10-96
Hij voegt eraan toe dat in het verleden regelmatig
mensen overspannen raakten, of een 'burn-out'
kregen.
HP/De Tijd, 08-08-97
Burnout bij specialisten in de hulpverlening aan
incestslachtoffers lijkt dus uiteindelijk te worden
veroorzaakt door falend beleid, machteloze managers en slechte arbeidsomstandigheden.
Opzij, november 1997
bus, groepje achterblijvende wielrenners tijdens

bergritten. Deze renners rijden in eigen t e m p o
en h u n doel is o m vóór het sluiten van de tijdcontrole binnen te zijn. D o o r h u n grote aantal
k u n n e n ze niet uit de wedstrijd gezet w o r d e n .
—> duiven*.
Maar Winnen hebben ze in de bergen amper gezien, tenzij in 'de bus' met de andere minderbegaafden.
Sport Magazine, augustus 1984
Zij die achter blijven, groeperen zich dan netjes
samen in één peloton, dat in het rennersjargon 'de
bus' genoemd wordt. Er is in die 'bus' een leider
die, bestendig kijkend op het uurwerk, het tempo
regelt, de achterblijvers doet opwachten en de profiteurs inspireert ook wat mee te werken.
Robert Janssens: Vreugde en verdriet in de Tour,
1985
Nu de karavaan in het hooggebergte zit, rijdt de
gekende bus weer. Het pelotonnetje achterblijvers,
die andere gelosten opraapt en zonder forceren
over de cols trekken om er voor te zorgen tijdig de
aankomstlijn te bereiken.
De Morgen, 14-07-88
Vanaf die tijd ging Darrigade in de 'bus' rijden,
waarvan hij de chauffeur werd.
Wieier Revue, 21-07-89
Het verschil met vroeger is groot. Toen zat ik een
hele dag achter de 'bus' te sterven.
De Morgen, 18-07-97
businessboy,-jongen (<— Eng.), jongen die zich
prostitueert. —> broodpoot.
De 'bizniz-boys' aan de grote bar waren dan wel
niet van plastic, maar keken wel erg verveeld om
zich heen.
Haagse Post, 06-12-86
Maar die verenigingsconstructie had voordelen:
je kon een dansvergunning krijgen, je mocht tot
twee uur open blijven, je kon er zitten zonder iets
te verteren, je kreeg geen pottekijkers binnen en er
kwamen geen biznizjongens.
Haagse Post, 15-04-89
Een van hen zei: 'Ze moesten al die vieze businessboys de pik afsnijden.'
Opzij, oktober 1989
Wanneer men de grote groep van parttime-prostituees en schnabbelaars niet meetelt, zijn er
20.000 sekswerkers in Nederland. Vijf procent
daarvan bestaat uit 'bisnisjongens', jongens die
voor mannen werken.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijfin Nederland, 1995

business-unit (<— Eng.), bedrijfsonderdeel.
Business unit. Bedrijfsonderdeel. Heeft stormenderwijs het Nederlandse bedrijfsleven veroverd. In
een business unitstructuur staat elk bedrijfsonderdeel op zichzelf en dient het zijn eigen broek op te
houden. De nieuwste managementstromingen komen inmiddels weer terug van dit idee. Wanneer iedere business unit zijn eigen logo's en 'corporate
ties' laat maken, is de structuur waarschijnlijk te
ver doorgevoerd.
Pieter Kort: Bisnisbabbel, 1996
In het bedrijfsleven wordt de manager van een
business unit toch ook ter verantwoording geroepen als het misgaat?
De Groene Amsterdammer,
13-08-97
skybox in een voetbalstadion.
In business-units huizen geen mensen maar relaties.
Hard gras, mei 1996
Bij Ajax heten ze skyboxen, bij PSV en Feyenoord
business-units. Het principe is hetzelfde: een loge
(zoals de Romeinse keizers er vroeger één hadden
in het Colosseum) hoog bovenin een voetbalstadion.
Vrij Nederland, 21-12-96
busje: het - komt zo, schertsend gezegd tegen iem a n d die m e n voor gek h o u d t . M e t 'het busje'
w o r d t d a n de ambulance voor de psychiatrische
inrichting bedoeld. In 1995 h a d het Nederlandse d u o Höllenboer uit Luttenberg een gigantische hit met het nogal lullige liedje 'Busje k o m t
z o ' (waarmee in dit geval de m e t h a d o n b u s voor
verslaafden werd bedoeld). O o k gezegd van iets
dat o p zich laat w a c h t e n .
Geen paniek. Busje komt zo.
Mededeling op in advertentie afgebeelde buzzer
(CallMax), in: NRCHandelsblad,
15-11-1995
Leve het nieuwe Groene Boekje! Leve Bolkestein!
Leve NieuwGroen! Leve GroenRechts! Boekje
komt zo, boekje komt zo, boekje komt zo, boekje
komt zo...
Bas van Kleef, in: de Volkskrant,
18-11-1995
Voor Holysloot moet ik overstappen op lijn 30.
Het busje komt zo.
Elsevier, 12-10-96
Vervolgens bel ik mijn collega om te zeggen dat
het misschien wat later wordt. Busje komt zo...
tenminste, dat hoop ik.
Nieuwe Revu, 18-12-96
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In Friesland is de opwinding over de sterke provinciale delegatie in PAARS-II overgeslagen op
staatssecretaris Gerrit Ybema (D66, Economische
Zaken), die overweegt om een gemeenschappelijke
pendeldienst ('busje komt zo') in te stellen voor
hemzelf en de bewindslieden.
Elsevier, 08-08-98
buswacht, in Vlaanderen: zie citaat. —> Smetbaan .
De directie van De Lijn heeft gisteren een intentieverklaring goedgekeurd waarbij de Vlaamse
vervoersmaatschappij zich ertoe verbindt actief
mee te zoeken naar initiatieven die de dienstverlening bevorderen én de veiligheid van passagiers en
chauffeurs moeten verhogen. Om die doelen te bereiken wil De Lijn twee nieuwe Smet-banen ontwikkelen: een waarbij mensen ingezet worden
voor onderhoud van bussen, trams en wachthokjes, en waarbij buswachten ingeschakeld zullen
worden om het toenemend fenomeen van vandalisme en agressie in het openbaar vervoer in te dijken.
De Morgen, 25-02-98
butch (<— Eng.), lesbienne die de mannelijke rol
vervult binnen een lesbische relatie. —» femme .
Je als man verkleden is een oude traditie in lesbische kringen; in de jaren twintig had je die butchfemme-esthetiek. Lesbische vrouwen eigenden
zich de mannenrol toe en gebruikten een heel systeem van codes die fungeerden in het uitgaansleven.
Opzij, november 1991
Altijd waren alleen de meest extreme 'butches'
(jargon voor 'mannelijke types') herkenbaar geweest voor de maatschappij - niet de femmes, de
vrouwelijke types.
Elsevier, 11 -09-93
De butch/femme-leefstijl ontstond met de opkomst van de lesbische uitgaanscultuur, zo rond de
Tweede Wereldoorlog. De butch kleedde en gedroeg zich mannelijk, de femme vrouwelijk.
de Volkskrant, 19-03-94
buurtbemiddelaar,-preventiewerker, persoon die
bemiddelt in conflicten tussen buren.
Zwolle installeerde dit najaar de eerste vrijwillige 'buurtbemiddelaars', die moeten voorkomen
dat irritaties over op zich vrij futiele zaken - overhangende takken, blaffende honden, rommel in het
portiek of harde housemuziek - uitlopen op complete loopgravenoorlogen.
Elsevier, 2^-1 1-96
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Een buurtpreventiewerker is een 'neighbour
hoodcaretaker', maar voor 'stadswacht', 'migrantendeelraad 1 en 'Melkertbaan' heeft-ie geen verklaring.
HP/DeTijd,2}-os-v->
buurtmoeder, m i g r a n t e n v r o u w die in een bepaalde buurt een opvangfunctie vervult voor
nieuwe m i g r a n t e n , die nog niet ingeburgerd
zijn in de Nederlandse samenleving: zij geeft informatie, begeleidt de integratie enz.
Onlangs heeft de Averroès-stichting van wvc
subsidie gekregen om een banenplan voor buurtmoeders te beginnen. In vier jaar tijd kunnen vijfduizend migrantenvrouwen aan het werk geholpen worden door uitbreiding van Opstap en Opstapje.
Opzij, april 1994
buurtpreventiewerker, zie buurtbemiddelaar

.

buutredner, g r a p p e n m a k e r o p een p o d i u m tijdens het carnaval.
We zitten een of twee avonden in een boerenkiel
met een rode zakdoek om de nek (mijn verkleedkunst heeft haar grenzen) in een café, waar een
'buutredner' optreedt en waar veel gepraat en gelachen wordt.
()pzij. september 1994
De stand-up comedian vind ik een typisch publicitair verschijnsel. Over tien jaar heet het weer
buutreed'ner.
Vrij Nederland, 18-0 3-95BuZa, acroniem voor (ministerie van) Buitenlandse Zaken. —»BiZa .
Binnen D66 vindt men BuZa het meest geloofwaardige departement voor hun voorman.
HF/De Tijd, 24-06-94
buzz (<— Eng. ' b r o m ; zoemgeluid'), informeel
voor ' r u m o e r , nieuws'.
De buzz rond de eerste groep was toen al in volle
gang, want de ontvangst was ronduit stormachtig.
O o r , 1 1,-1 2-97

buzzer (<— Eng.), o n t v a n g s t a p p a r a a t in zakformaat; soort semafoon. Voor het a p p a r a a t is
geen a b o n n e m e n t vereist.
De buzzer is een als modern en jong verkochte
semafoon met een beperkte berichtendienst. Het

cultprodukt voor jongeren begon zijn opmars in de
Verenigde Staten, Japan en Zweden. Ruim een jaar
geleden werd het ook een rage in Nederland.
Vrij Nederland, 06-01-96
Niet alleen kan in een polshorloge een buzzer
worden verwerkt, maar het is zelfs mogelijk om er
een complete telefoon in op te nemen.
Natuur & Techniek, september 1996
Op de meeste semafoons, ook wel piepers of
'buzzers' genaamd, kun je tegenwoordig een code
van tien tekens doorgeven. Dat kan een telefoonnummer zijn, een zin van tien letters, maar net als
indertijd met de telegraaf kun je natuurlijk ook codes overseinen, die de ontvanger dan omzet in mededelingen. De volgende stap is die codes te standaardiseren, zodat iedereen elkaar verstaat. De
aanzet daartoe is gegeven door 'buzzer'fabrikant
Premier, die een boekje verspreidt met tweehonderd buzzcodes.
Jan Kuitenbrouwer: Hedenlands, 1996
En dat je je kinderen kunt droppen in KidsPark
en als ouder een buzzer meekrijgt voor onvoorziene voorvallen, verdient navolging.
Nieuwe Revu, 19-02-9"/
Britse afgevaardigden moeten het gebruik van
hun buzzer als spiekbriefje of geheugensteuntje beperken.
Trouw, 14-0 3-97
Eind vorig jaar kreeg ik van een vriend een buzzer, 'want in jouw vak is het goed dat je altijd bereikbaar bent; en zo spreek ik je ook nog eens'.
Trouw, 06-03-98
buzzwoord; buzz-word (<— Eng.), modieus
w o o r d . Vaak vernederlandst tot
zoemwoord*.
De buzzwords volgen elkaar in razend tempo op.
Moesten we vorig jaar nog met z'n allen on-line en
aan Internet, nu is het weer Intranet wat de klok
slaat.
PC Magazine, februari 1997
De buzz-woorden van dit moment: meervoudige
inzetbaarheid, persoonlijke betrokkenheid, motivatie, kennis en sociale vaardigheden.
Elsevier, 22-03-97
Nadat 'Bonobo: The Forgotten Ape' was verschenen groeide bonobo uit tot een buzzwoord in
sommige kringen in New York.
Elsevier, 18-10-97
bypass (<— Eng.), omleidingsoperatie bij verstopping van een bloedvat. M e n gebruikt hier-

voor meestal een stuk ader uit het been van de
patiënt. Ook
bypassoperatie.
Waar hij nu aan lijdt is een gewone kou, die 'geen
enkel' verband houdt met de meervoudige bypassoperatie die de president ruim een jaar geleden
heeft ondergaan, zei Aktsjoerin.
Trouw, 12-12-97
o o k figuurlijk voor ' n o o d m a a t r e g e l ' . M e e r specifiek duidt bypass-regeling ook een speciale regeling aan bij de studiefinanciering voor studenten die in het midden van de jaren tachtig te
weinig a a n studietoelage h a d d e n gekregen. Z e
konden een renteloos voorschot krijgen.
Dat is de kern van de noodoplossing (bijgenaamd
'bypass') waarover het ministerie van Onderwijs,
gezamenlijke universiteiten en hogescholen en de
2.2 steunpunten het vrijdag eens zijn geworden. De
bypass is bedoeld als overbrugging tot 1 januari
1988.
de Volkskrant, 19-09-87

c
cache;cachegeheugen, zie citaten. Sinds ca.
1983.
Cache-geheugen.Een speciaal geheugen dat door
de CVE wordt gebruikt om instructies van Disk op
te halen, en op te slaan, die vaak worden geraadpleegd. Dit geheugen is aanzienlijk sneller dan het
trage Centrale Geheugen.
Hans Kramers: Microtermen, 1988
Cache geheugen is zeer snel en duur geheugen,
meestal geplaatst op het moederbord van de PC .
Software Magazine, januari/februari 1996
De cache is een zeer snel geheugen, dat de meest
recente gegevens bijhoudt die de computer behandelde. Het cachegeheugen is relatief klein, maar
het ophalen van de gegevens eruit gebeurt snel,
veel sneller dan uit het permanente geheugen.
Frederik Marain: Digitaal. Nederlands op het
Web, 1997
caesaropapisme, verbond tussen kerkelijke en
wereldlijke m a c h t .
In 1977 had de partij bij de landelijke verkiezingen al het 'caesaro-papisme' doorbroken, het verbond tussen kerkelijke en wereldlijke macht dat
Limburg decennia lang op orde hield.
de Volkskrant, 10-05-90
caesaropapistisch, de eigenschappen vertonend
van het
caesaropapisme''.
Want Rusland is eigenlijk een land waarin tot pas
geleden de leider een soort Byzantijnse 'caesaropapistische' figuur was: een secretaris-generaal van
de communistische partij was niet alleen een ideologische hogepriester, hij vervulde ook de functie
van premier of president.
Vrij Nederland,
01-10-9}
cafetariaplan,-systeem, systeem waarbij werknemers zelf bepaalde bijkomende arbeidsvoorw a a r d e n k u n n e n kiezen, bijvoorbeeld extra
vrije tijd, hypotheekaflossing, bedrijfssparen.
De t e r m verwijst naar het gevarieerde ' m e n u '
dat de werknemer voorgeschoteld krijgt. De
methode werd voor het eerst toegepast in de
Angelsaksische wereld. John Algeo geeft in zijn
Fifty Years among the New Words. A Dictiona-
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ry of Neologisms al een vindplaats uit 1 s>« ;
Andere vindplaatsen dateren uit de jaren tachtig. Volgens cie Random House Dictionary zou
de term opgekomen zijn in de periode
1 9 8 5 - 1 9 9 0 . Dat sluit beter aan bij de introductie van het w o o r d in ons taalgebied, begin jaren
negentig.
Indertijd sloot het van origine Amerikaanse chemieconcern D O W Chemical individuele arbeidscontracten af met haar werknemers. Daarmee had
DOW de primeur van wat het 'cafetariaplan' is
gaan heten. Iedereen heeft er een zekere vrijheid bij
de keuze van het eigen pakket arbeidsvoorwaarden. De bonden steigerden, de Industriebond FNV
voorop. Ze riepen in koor dat dit slechts een mombakkes was voor het eigenlijke doel: hen buiten de
deur houden.
Elsevier, 19-05-90
Akzo stelt voor dat werknemers 'op basis van
door henzelf getroffen inkomensvoorzieningen'
geleidelijk uit het arbeidsproces terug kunnen treden. Vrij vertaald komt dat erop neer dat werknemers nu geld opzij gaan zetten voor vrije dagen in
de jaren voor de pensionering. Iets dergelijks komt
ook al voor in bedrijven met een 'cafetaria-systeem' (bijvoorbeeld Dow Benelux), waar de werknemers vrije tijd kunnen 'kopen'.
de Volkskrant, 1 y 11-91
De verzekeraar uit Apeldoorn is de eerste Nederlandse onderneming die de medewerkers een 'cafetaria-systeem' voorschotelt. Het menu van arbeidsvoorwaarden omvat extra vrije tijd, (extra)
hypotheekaflossing, pensioen, kinderopvang,
voorzieningenfonds, bedrijfssparen, ziektekostenverzekering. Al naar gelang de voorkeur rekent
men af in geld of tijd.
HP/De Tijd, 06-11-91
Al meer dan twee decennia bepleit H . Thierry,
hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie
aan de Universiteit van Amsterdam, het zogenaamde 'cafetaria-model'. Uit een aantal keuzemogelijkheden zouden werknemers hun eigen
'menu' van arbeidsvoorwaarden moeten samenstellen.
Elsevier, 10-04-9}
calamiteitenfonds, in beurskringen: fonds voor
noodgevallen dat derden schadeloosstelt als bij
de beurs aangesloten leden niet aan hun verplichtingen k u n n e n voldoen. O o k k u n n e n
beursleden bij tijdelijke financiële problemen

een beroep doen o p dit fonds. De officiële benaming is omslag fonds.
Het conflict met Sarasin was de doodsteek voor
het bedrijf. Uit de failliete boedel zal de vordering
van Sarasin zeker niet kunnen worden voldaan, zodat de Zwitserse bank overweegt een beroep te
doen op het calamiteitenfonds.
de Volkskrant, 20-08-93
calamiteitenteam, zie citaat.
Volgens de woordvoerder van Justitie is het overigens ook een bekend verschijnsel dat in een nieuwe inrichting de gedetineerden kijken hoe ver ze
kunnen gaan. De afgelopen nacht heeft een zogeheten 'calamiteiten-team' - dat bestaat uit bewakers van de gevangenis zelf - toezicht gehouden
om te verzekeren dat de rust behouden blijft.
NRCHandelsblad,
06-07-96
calamiteitenverlof, verlof, al d a n niet (gedeeltelijk) betaald, d a t werknemers k u n n e n o p n e m e n
voor het verzorgen van zieke familieleden of
huisgenoten, of bij het overlijden van één van
hen. Sinds 1989. O o k wel verzorgingsverlof
of
zorgverlof
genoemd.
Meer mogelijkheden voor part-timers, betere
voorzieningen voor ouders zoals een calamiteitenverlof, een uitgebreider ouderschapsverlof en een
kinderdagverblijf in het gebouw zouden voor haar
de keuze voor het moederschap een stuk aantrekkelijker maken.
Opzij, oktober 1992
Pas in 1989 wordt het recht op zes maanden onoverdraagbaar en onbetaald ouderschapsverlof
voor moeders of vaders vastgelegd, waarbij terugkeer in de oude baan verzekerd is. De gesubsidieerde kinderopvang krijgt een forse injectie onder het
vorige en huidige kabinet en er komen concrete afspraken met het bedrijfsleven over deze voorziening, al blijft het aanbod mijlenver achter bij de
vraag. De term calamiteitenverlof duikt op in Kamerstukken. In 1990 maakt de AbvaKabo de eerste CAO-afspraken over gedeeltelijk betaald verzorgingsverlof in geval van ziekte onder familieleden: ambtenaren bij wetenschappen kunnen tweemaal per jaar maximaal twee aaneengesloten weken voor de helft van hun werktijd thuis zorgarbeid verrichten.
Opzij, maart 1993
Het gaat om kleine dingen als samen praten, tvkijken; gewone warmte. Dat betekent het creëren

van voorwaarden waaronder het informele deel
kan worden opgebracht. Verlof dus: verzorgingsverlof, calamiteitenverlof en kortere werktijden.
Opzij, oktober 1993
Het verzorgingsverlof (ook bekend als verpleegof calamiteitenverlof) valt moeilijk te karakteriseren als 'leuk', bedoeld als het is om in tijden van
ziekte, dood en andere narigheid van familie en geliefden - al dan niet betaald - vrijaf te mogen nemen.
Elsevier, 31-07-93
Hoog op de verlanglijst van M . Bruyn-Hundt van
de A N B O staat, naast natuurlijk een betere herverdeling van arbeid, het zogenaamde calamiteitenof verpleegverlof, ook wel zorgverlof genoemd.
Daarmee wordt bedoeld: de mogelijkheid om gedurende kortere of langere tijd met behoud van een
deel van het salaris en van de baan het arbeidsproces te verlaten om voor een familielid te zorgen.
Elsevier, 08-10-94
'Van calamiteitenverlof worden kinderen niet
groot,' meesmuilde Jeanne de Bruijn, hoogleraar
aan de v u .
Trouw, 21-11-97
calculeren, in verbindingen als calculerende
burger; calculerend gedrag; de calculerende
tijdgeest heeft het w o o r d calculeren een betekenisontwikkeling ondergaan van neutraal n a a r
ongunstig, nl. 'in eigen voordeel berekenen';
ook ' z w a r t w e r k e n ; frauderen met zijn uitkering'. CDA-minister Hirsch Ballin uit het kabinet-Lubbers-Kok heeft de u i t d r u k k i n g calculerende burger voor een 'kruimelfraudeur' welisw a a r populair g e m a a k t , m a a r in feite werd ze
g e m u n t d o o r Godfried Engbersen, hoogleraar
in de sociale w e t e n s c h a p p e n in Utrecht en sociologisch onderzoeker van het gedrag van bijstandstrekkers.
De meesten van de onderzochte minima hadden
een creatieve manier gevonden om het inkomen
wat aan te vullen. De calculerende burger uit de sociologische handboekjes in topvorm.
HP'/De Tijd, o j-o 3-9 3
Die verandering is natuurlijk opgevallen en blijkbaar wordt ze door velen ervaren als bedreigend.
Want die sfeer hangt er rond het begrip 'calculerende burger'. Het wordt vaak niet gebruikt in bewonderende zin, maar in de negatieve betekenis
van berekenend, solistisch, egoïstisch zelfs.
de Volkskrant, 20-03-93
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Er bestaat tegenwoordig een 'calculerende burger'. Zijn er ook steeds meer calculerende agenten?
En ik bedoel niet eens: corrupt, maar agenten met
iets meer begrip voor misdaad.
Vrij Nederland, 24-04-93
Jongeren moeten tot nederigheid geranseld worden. Anders groeien ze op tot calculerende, verindividualiseerde burgers, die proberen een zo aangenaam mogelijk leven te hebben.
Oor, 12-06-93
Godfried Engbersen, sociologisch onderzoeker
aangaande het gedrag van bijstandstrekkers en uitvinder van de term 'calculerende burger', noemde
tegenover N R C Handelsblad de volledige werkgelegenheid een 'illusie'.
HP/De Tijd, 04-02-94
Helaas is bij de nazaten van de toenmalige elite
weinig interesse voor het algemeen belang te bespeuren. Zij vluchten voor de fiscus en kiezen domicilie te Brasschaat. De calculerende burger is in
tel.
Trouw, 18-10-96
Van de maaltijden thuis, in die 'strikte' jaren vijftig herinner ik mij niet anders dan verhalen over
sjoemelende aannemers, rijke lui die de belastingen
bedotten, ambtenaren die vriendjespolitiek bedreven. Ook toen wemelde het van calculerende burgers en grensverleggende overheidsdienaren.
Het Parool, 20-06-9-/
Calimerocomplex,-gevoel (naar het televisiekuikentje Calimero), schertsend voor 'minderwaardigheidsgevoel; gevoel van verongelijktheid'. Calimero m a a k t e in 1972 zijn debuut bij
de T R O s (geïmporteerd uit Italië, m a a r met de
Nederlandse stem van C o r r y van der Linden).
Dit kuikentje m a a k t e de verongelijkte kreet 'Zij
zijn groot en ik ben klein' bekend bij jong en
oud. H e t was aanvankelijk ook de lijfspreuk
van de als kleine o m r o e p begonnen T R O S .
Wij Nederlanders zijn heel zelfbewust, hoor. Nederland mag dan de laatste tijd op de eigen maat
zijn teruggezet doordat allerlei benoemingen en
vestigingen uitbleven, maar ik heb absoluut geen
Calimero-complex.
Elsevier, 04-03-97
De stijl-Schuyer kan D66 in deze wat bekommerde tijden van pas komen. Wellicht is hij degene die
de partij kan verlossen van het Calimero-complex,
waarvan zij nog altijd gauw last heeft.
Trouw, 14-11-9 y
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Naarmate de eerste juli nadert, neemt her ( ah
merocomplex van Taiwan groteske vormen aan.
De onherroepelijke inlijving van Hongkong door
de grote boe- en buurman China, doet Taiwanese
politici beseffen dat het land steeds meer in een isolement raakt.
Elsevier, 14-06-97
Uit de bijdragen blijken in elk geval twee dingen:
de gebrekkige kennis van eikaars land, taal en cultuur én her Calimerogevoel aan Nederlandse zijde.
Trouw, 17-10-97
De beide ministers van Buitenlandse Zaken willen hun Calimero-complex ('zij zijn groot en ik ben
klein') binnenkort in een discussietekst voorleggen
aan andere kleine en middelgrote lidstaten.
De Standaard, 24-03-98
Calimero-effect, zie Calimerocomplex
.
Je moet gebruik maken van je sterke punten, zoals de economische potentie, en de strategisch belangrijke relatie met de ontwikkelingslanden,
vindt De Hoop Scheffer. Hij klinkt overtuigend:
'Onze rol is groter dan onze geografische positie
doet vermoeden.' Voor hem geen Calimero-effect.
Nederland kan trots zijn op zichzelf.
Elsevier, 21-11-92
Het is vooral een kwestie van vechten tegen de
rest en overtuigd proberen te blijven van je eigen
gelijk. Noem het 't Calimero-effect: 'Zij zijn groot
en ik is klein en dat is niet eerlijk!'
HP/De Tijd, 03-03-95
Het ontbreekt ons af en toe aan zelfbewustzijn.
We laten ons te gemakkelijk in de verdediging
drukken. We moeten oppassen voor het Calimeroeffect; voor het roepen om meer identiteit.
Elsevier, 2^-11-9 s
Calimerohelm, aërodynamische valhelm van
wielrenners, met n a m e bij het tijdrijden. Schertsend, naar de halve eierdop o p het hoofd van
het televisiekuikentje Calimero.
... de Trump Tour waar Eric Vanderaerden en
Gert-Jan Theunisse bijna onherkenbaar onder hun
calimerohoofddeksel over de eindstreep bolden.
Eav or iet, juni 1989
Voor het zover is, komt zonder twijfel de kwaliteit van de helmen ter sprake. In de vs zijn dit jaar
met de Giro's (de zogenaamde Calimerohelmen,
waarmee onder andere de ploegen Neel en Post rijden) al twee ongelukken gebeurd.
Trouw, 1 s-07-89

callanetics (epon., n a a r de Amerikaanse gezondheidsgoeroe Callan Pinckney), oefentechniek,
bedoeld o m spierkracht en fitheid te bevorderen, bestaande uit een reeks herhaalde lichaamsbewegingen. Pinckney bedacht het oef e n p r o g r a m m a al in de vroege jaren zeventig,
m a a r het kreeg p a s bekendheid in 1 9 8 4 , toen
h a a r bestseller Callanetics verscheen. Z e vormde het w o o r d d o o r h a a r v o o r n a a m te combineren met het Engelse suffix -etics, n a a r analogie
van athletics, m a a r ook onder invloed van het
i9de-eeuwse w o o r d callisthenics 'gymoefeningen voor meisjes'. H e t p r o g r a m m a werd in
Groot-Brittannië vooral populair n a d a t de hertogin van York het begon te volgen in de h o o p
w a t gewicht te verliezen met het oog o p de geboorte van h a a r dochter Beatrice.
Callanetics is een nieuwe manier om aan het lichaam te werken. Het is een uit Amerika overgewaaid trainingsprogramma waardoor het lichaam
'spectaculaire' veranderingen ondergaat. Althans,
dat belooft het bestseller-boek dat de stroom begeleidt. De schrijfster, Callan Pinckney, belooft dat u
door de oefeningen in het boek het perfekte figuur
krijgt dat u van nature hebt. Het vet van uw billen
en heupen zal smelten, uw buik wordt platter en
uw hals langer. Uw kin zal verstevigen en verhogen
en uw achterwerk en onderarmen verstevigen ook.
De Morgen, 27-06-90
Een heer verwierp Callanetics met de woorden:
'Dat deed Debbie Drake al in de jaren zestig. Helpt
niks.'
Opzij, december 1992
Als ze niet fietst, is ze aan het hardlopen. Of ze
zwemt, is bezig met fitness, callanetics, body line
of hoe die dingen ook mogen heten.
Vrij Nederland, 21-08-93
Low-impact aerobic, callanetics... de echte kenner lacht erom. Want die volgt al jaren een bewegingstherapie die haar waarde allang heeft bewezen: Mensendieck.
Cosmopolitan, september 1993
Daarna volgden in hoog tempo varianten als
'callanetics, slim-down, cardiofit' en 'aqua-joggen'.
Elsevier, 15-01-94
Tegenover de kamer waar het CDA-bestuur straks
gaat vergaderen, doen die avond zo'n dertig vrouwen ontspannen callanetics.
HP/De Tijd, 07-10-94

callboy (<— Eng.; n a a r anal, van callgirl), prostitué die o p telefonische afspraak zijn diensten
aanbiedt. H e t w o o r d duikt vooral o p in
contactadvertenties.
Heel af en toe zet ik nog wel eens een advertentie
'callboy verwent'.
Opzij, oktober 1989
Tot slot zijn er tophoeren en professionele callboys.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
Leo hoeft overigens geen column, want hij heeft
na z'n rechtenstudie en respectievelijke loopbanen
als copywriter, culinair fotograaf, call-boy voor
dames en redactielid bij diverse programma's met
Caroline Tensen het geluk gevonden als loodgieter.
Nieuwe Revu, 23-12-97
camcorder (<— Eng.), combinatie van videocamera en -recorder. M e t de nieuwste a p p a r a t e n
k a n het beeld niet alleen d o o r de kleine zoeker
bekeken w o r d e n , m a a r eveneens gevolgd worden o p een LCD*-kleurenbeeldschermpje.
Al in
1965 geïntroduceerd (zie citaat HP/De Tijd 31-97), m a a r pas in de loop van de jaren tachtig
populair geworden.
Camcorder: videocamera met ingebouwde opname-eenheid.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Gewapend met camcorder en veel lef, want dat
hebben ze wél, stapten vorige week twee Sport7meisjes en een jongetje het trainingsveld van psv
op om iemand te ronselen voor de quiz 'Aanvallen'.
Nieuwe Revu, 04-09-96
Het opnemen en afspelen van geluid, foto's op je
pc, de camcorder aansluiten enzovoort krijgen alle
aandacht.
PC-Active, december 1996
Dat maakt het belang van hun werk uitzonderlijk, temeer omdat de eerste golf videokunst, opgeweld na de introductie van de Sony camcorder in
1965, grotendeels bestond uit technische spielerei
en droge registraties van 'performances'.
HP/De Tijd, 03-01-97
De evolutie van de camcorders zit in een stroomversnelling. De klassieke modellen worden steeds
compacter, lichter en gebruiksvriendelijker en
gaan nu al voor minder dan zo. 000 frank van de
hand.
NetWerk, juni 1997
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camp (<r- Am.-Eng.), een begrip dat dicht in de
b u u r t ligt van kitsch. Dit laatste beperkt zich
echter tot een esthetische waardering. Voor
c a m p geldt dat ook wel, m a a r tegelijkertijd
w o r d t het steeds met ironie geserveerd. Bovendien heeft het vooral te m a k e n met een levensinstelling. Gedrag dat opzettelijk vulgair en
flauw, o p een lachwekkende manier ouderwets,
overdreven of homoseksueel is, kan c a m p zijn.
Bekend geworden sinds Susan Sontag in 1964
in h a a r beroemd geworden essay Notes on
Camp het begrip probeerde te definiëren. In
1984 verscheen van de Engelse schrijver Philip
Core het boek Camp, the Lie that tells the
Truth. H e t w o o r d werd voor het eerst opgenomen in het w o o r d e n b o e k van Koenen van
1974. De Van Dale van 1976 m a a k t e er nog
geen melding van. H e t raakte d a n ook pas eind
jaren zeventig algemeen ingeburgerd. Van het
w o o r d afgeleid is campy'.
Zoals Freud drie psychische sferen in de hersenpan kon onderscheiden, kan even goed gesproken
worden van bewuste, onderbewuste en onbewuste
Camp.
De Zwijger, 10-03-82
Zo nu en dan hoor je: 'Boy George is camp',
'Frankieiscamp'.
Vinyl, november 1984
Ze vertolkte met veel gevoel voor 'camp' een dramatische rol in de televisieserie 'Medisch Centrum
West'.
Avenue, oktober 1991
campinghausse, zie citaat. Beurstaai.
De camping hausse, vernoemd naar de locatie
waarvandaan vakantievierend Nederland zijn
beursorders plaatste en daarmee de beursgraadmeter door de 1.000 punten stuurde, beleefde gistermiddag zijn eerste grote terugslag.
NRC Handelsblad, 16-08-9'7
campingsmoking, schertsende slangaanduiding
voor een felgekleurd, opvallend trainingspak.
—>
pitbullsmoking*.
Een echtpaar slentert in zwart T-shirt met daarop
Nederlands populairste hond, de golden retriever.
Veel mensen zijn getooid in bonte house-broeken
of met een ritssluiting van kruis tot kin (wat in
deze kringen ook wel camping-smoking wordt genoemd).
Elsevier, 13-01-96
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campy [<— Am.-Eng.), het karakter vertonend
van camp
... uiterst precair evenwicht tussen plechtige
ernst en relativerende, campy humor.
Oor, 11-02-8-7
RAI Uno is de meest bekeken zender, maar het gemiddelde publiek van huisvrouwen, gepensioneerden, kinderen en werklozen weet niet wat 'campy
ironie' betekent.
HP/De Tijd, 01-01-97
canapépolitiek, in Vlaanderen: politiek van heimelijk overleg, tête-a-tête, met veel loven en
bieden. Deze pejoratieve term werd in het midden van de jaren tachtig gelanceerd door de
Leuvense politicoloog Luc Huyse. In Nederland gebruikt men hiervoor de term achterkamertjespolitiek
".
De rode draad in alle werken van Huyse is hoe de
'canapé-politiek' - het marchanderen en arrangeren, oftewel het overleg en het kompromis - de basis van ons bestel vormt.
Knack, 26-12-89
De Croo had het smalend over canapépolitiek,
een exponent van de oude politieke cultuur.
De Morgen, 10-05-97
Politicoloog Marc Hooghe van de Brusselse universiteit noemt het overleg 'bijna canapé-politiek'
- in Nederland zou dat achterkamertjespolitiek
worden genoemd.
de Volkskrant, 1 ^-0^-98
caninette (<— Er.), wagentje om in de grote steden h o n d e n p o e p mee o p te halen. Vaak schertsend verbasterd tot kakkinette. In Frankrijk
een m e r k n a a m sinds 1982.
Roemers is bestuurder van een zogenaamde 'caninette', een motorfiets met hondendrolopruiminrichting. Daar rijden er sinds oktober vorig jaar
twee van rond in Amsterdam.
Haagse Post, 1 f-11 -86
In de ene stad rijden 'caninettes', in de andere
stad weer 'stoephozers'.
Rinus Ferdinandusse: Gedachten op dinsdagochtend, 1991
canvassen (<— Eng. to canvass 'werven, bewerken'), verkiezingscampagne voeren d o o r huis
aan huis kiezers te ronselen.
'Huisbezoeken', 'canvassen' (belletje trekken),
straatgevechten, redevoeringen in grote en kleine

zalen verspreid over drie Brabantse gemeenten.
de Volkskrant, 08-03-86
Eerst twee ziekenhuisbezoekjes, dan een uurtje
canvassen op Kings Road.
Vrij Nederland, 12-04-97
captain of industry (<— Eng.), grootindustrieel;
hoge piet uit het bedrijfsleven.
Brouwer is een meester in het understatement: er
vloeit zéér veel alcohol in zijn verhalen - dus, naar
we mogen aannemen, in kringen van 'captains of
industry' - maar als iemand aan het einde van de
avond onder de tafel ligt, zal hij dat niet aangeschoten of dronken noemen maar 'après boire'.
Vrij Nederland, 08-08-87
Jongeren uit heel de wereld ontmoeten Nobelprijswinnaars en tachtig captains of industry.
de Volkskrant, 26-05-90
Als ze erachter komen dat hun representatieve
aanstaande echtgenote door de week met de halve
populaire 'captains of industry' van Maastricht
ligt te neuken.
Haye van der Heyden: Jij bent steeds een ander,
1992
Deze wijk is niet bepaald de woonstee van de gemiddelde captain of industry.
Elsevier, 23-10-93
Nelson Mandela is de enige constante op al die
foto's, als achtergrond dient een oneindig variërende stoet 'captains of industry'.
Vrij Nederland, 23-10-93
Lubbers is gefrustreerd dat nu ook de 'captains of
industry' zich in een paarse coalitie kunnen vinden.
Elsevier, 28-05-94
carjacker(<— Am.-Eng.), iemand die aan carjacking* doet.
Steeds meer automobilisten worden in het centrum van Brussel slachtoffer van 'carjackers'. Deze
dieven slaan toe terwijl men stilstaat voor een verkeerslicht of in de file, terwijl men een parkeerplaats zoekt of als men in- of uitstapt.
De Standaard, 28-01-92
carjacking (<— Am.-Eng.; naar anal, van
hijacking), het kapen van een auto, meestal op
plaatsen met druk verkeer, door de bestuurder
uit zijn wagen te sleuren. Deze trend werd begin jaren negentig geïmporteerd uit de vs en
Brazilië. Weinig Engelse woordenboeken ken-

nen het begrip. Toch was deze misdaad al in
1992 in Amerika uitgegroeid tot een ware epidemie, zodat de toenmalige president Bush zich
genoodzaakt zag een wet te ondertekenen
waardoor carjackers* kans maakten op vijftien
jaar cel, en zelfs levenslang indien er doden vielen. Carjacking is volgens de politie vooral aantrekkelijk omdat het geen sporen van inbraak
nalaat en omdat de dief zowel de sleutels als de
papieren in handen krijgt. Nederlandse benamingen zijn autokaper, autoschuimer.
Het fenomeen 'carjacking', waarbij automobilisten aan verkeerslichten of bij het parkeren uit hun
auto worden gesleurd, begint in Brussel angstaanjagende vormen aan te nemen.
Panorama/De Post, 05-02-93
Los Angeles, Stad der Engelen, bestaat ruwweg
uit twee delen: de Hemel en de Hel. De Hel heet
Compton en South Central: het zwarte getto waar
de rellen vorig jaar losbarstten. Daar zijn ook nu
nog aan de orde van de dag: 'carjackings' (als je bij
een verkeerslicht stopt, heb je de kans dat een
'gangsta' de loop van een pistool tegen je kop
drukt en, na al dan niet een kogel door je hersens te
hebben gejaagd, in dank het stuur overneemt)...
Nieuwe Revu, 02-06-93
Trots vertellen de wethouders dat het die dag hun
derde 'carjacking' was, dat de eerste twee succesvol waren en dat ze veel pret hadden bij het tot
schroot rijden van de gestolen wagens.
De Morgen, 28-08-93
Opmerkelijk is dat de politiestatistieken voor '93
geen cijfers geven over 'car-jacking', het met geweld afhandig maken van een voertuig terwijl de
bestuurder daarin zit dus.
De Morgen, 19-02-94
De meeste verhalen betreffen inbraak of 'carjacking' - je stopt voor een stoplicht en wordt met
een vuurwapen gedwongen je auto in te leveren.
Elsevier, 04-01-97
carpaaltunnelsyndroom; carpal tunnel syndrome

(<— Eng.), aandoening aan de zenuwtunnel die
ligt onder de polsslagaders op de handwortelbotjes (ossa carpalia). Het carpaaltunnelsyndroom komt vooral voor bij computergebruikers. Alle vingers, op de pink na, krijgen een
tintelend of verdoofd gevoel, en pijnscheuten
begeven zich vanuit de pols richting onderarm.
Het neurologische probleem kan zich langs de
arm tot aan het hoofd uitbreiden. —> muisarm*,
RSI*.
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Wie, voorzien van het typediploma, met tien vin
gers tikt, buigt de handen onnatuurlijk naar buiten
en loopt dus meer risico op het carpaaltunnel-syndroom. Met twee vingers typen geeft minder gevaar.
Elsevier, 21-06-97
Computers leidden niet, zoals verwacht, tot 'the
paperless office', maar juist tot een vloed van versies op papier en tot 'carpal tunnel syndrome'.
HP/De Tijd, 23-01-98
carpoolen;carpooling (<— Eng.), het van de
w o o n - n a a r de werkplaats en terug rijden door
een groepje werknemers in de auto van één van
hen. Wie hieraan meedoet, n o e m t m e n een carpooler. Bij ons sinds het begin van de jaren
tachtig.
Een andere mogelijkheid om minder brandstof te
gebruiken is 'carpooling': met meer mensen gebruik maken van één auto.
NRC Handelsblad,
17-01-80
De ANWB moet ook niet zo bang zijn voor bewustmaking. Van ons hoeven echt niet alle auto's
weg, maar het moeten er wel minder worden. Het
'carpoolen', wat de ANWB nu stimuleert, vind ik
een goede zaak.
Opzij, april 1991
carpoolstrook, baanvak o p een snelweg d a t tijdens de ochtendspits alleen gebruikt mag worden d o o r auto's of bussen met minstens drie inzittenden. O p 27 oktober 1993 w e r d de eerste
carpoolstrook geopend o p de snelweg N a a r den-Diemen d o o r de toenmalige Nederlandse
minister van Verkeer en Waterstaat Maij-Weggen. H e t project mislukte jammerlijk.
Oud-minister van verkeer Drs. T. E. Westerterp
was gisteren de eerste die een bekeuring ontving op
de nieuwe carpoolstrook op de A i bij Muiden.
NRC Handelsblad, 28-10-93
De W D verwijt minister Maij (verkeer) dat zij de
carpoolstrook op de A i slecht heeft voorbereid.
Algemeen Dagblad, 06-11-93
De dagelijkse ochtendfile op de snelweg bij Muiden is langer geworden sinds de carpoolstrook is
geopend.
de Volkskrant, 06-11-93
Het was een algemeen gevoel van leedvermaak
toen bleek dat in de eerste dagen na de ingebruikneming van de carpoolstrook bij Muiden de gewone files langer werden.
Vrij Nederland, 13-11-93
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Rijkswaterstaat is voorlopig niet van plan de re
gels voor het gebruik van de carpoolstrook op de
A 1 bij Naarden te versoepelen, nu gebleken is dat
de strook nog geen enkel effect heeft gehad op de
lengte van de files.
Trouw, 21 -o 1-94
Net als bij die carpoolstrook. Ik had gehoord dat
er mensen waren die zich tijdens de aanleg al zo
geërgerd hadden, want er is meer file geweest tijdens de aanleg dan die carpoolstrook ooit kon oplossen.
HP/De Tijd, 03-04-98
carpooltoerist, kijklustige die het verkeer op de
carpoolstrook*
gadeslaat. —» -toerisme*.
Op de reguliere banen van de A i ontstond een
acht kilometer lange file, veroorzaakt door zogenoemde 'carpooltoeristen', automobilisten die het
nieuwe fenomeen eens van dichtbij wilden bekijken.
NRC Handelsblad, 28-10-93
Carringtondoctrine (epon., naar de Britse politicus Lord Peter A . R . C a r r i n g t o n , minister van
Buitenlandse Z a k e n onder T h a t c h e r ) , politieke
doctrine die stelt dat een bewindspersoon de
consequenties moet aanvaarden voor de fouten
die door zijn of h a a r a m b t e n a r e n zijn g e m a a k t ;
ministeriële verantwoordelijkheid wanneer er
iets fout gaat in het beleid. C a r r i n g t o n n a m na
de Argentijnse invasie op de Falklandeilanden
in 1982 de schuld voor de late Britse reactie op
zich en trad af. In België zag de minister van
Binnenlandse Z a k e n , Louis Tobback, zich in
september 1998 g e n o o d z a a k t af te treden na
een zware blunder van de Rijkswacht bij het repatriëren van een asielzoeker. Deze k w a m om
het leven na h a r d h a n d i g te zijn a a n g e p a k t d o o r
begeleidende rijkswachters. Aangezien de
Rijkswacht onder de bevoegdheid van Binnenlandse Z a k e n functioneert, n a m de minister in
kwestie zijn verantwoordelijkheid, geheel conform de C a r r i n g t o n d o c t r i n e . De Nederlandse
variant heet
Bolkesteindoctrine*.
De Carrington-doctrine werd voorgesteld als een
van de hoogste principes uit het Nederlandse
staatsrecht.
Elsevier, 1 s-i 1-97
Juristen zijn het oneens over de vraag of de Carrington-doctrine een staatsrechtelijke gedragsregel
is, dan wel een politiek-morele opvatting. In het

ene geval is het een plicht, in het andere geval gaat
het om een aanbeveling.
Elsevier, 25-04-98
Onder het eerste paarse kabinet werd de 'Carrington-doctrine' alleen van toepassing verklaard
op staatssecretaris Robin Linschoten van Sociale
Zaken, die met zijn optreden in de CTSv-affaire het
vertrouwen van de Kamer had verspeeld.
Vrij Nederland, 08-08-98
carrouselfraude, het sjoemelen met fictieve in- en
uitvoer van goederen o m b t w te vermijden;
zwendel met btw. H e t w o o r d carrousel w o r d t
hier overdrachtelijk gebruikt in de betekenis
van een draaimolen of een ander r o n d d r a a i e n d
toestel. Van Dale (1992) en Verschueren (1991)
hebben deze t e r m al o p g e n o m e n .
Vorige week werd een razzia uitgevoerd in verband met een grootscheepse zaak van carrouselfraude op Zaventem. Door de fiktieve uitvoer van
dure goederen naar Zaïre, met behulp van vervalste dokumenten, kon de BTW-administratie voor
tientallen miljoenen worden opgelicht.
Knack, 13-04-88
Bij de carrouselfraude gaan goederen heen en
weer over de Nederlands/Belgische grens, met als
uitsluitend doel met de BTW te frauderen.
NRCHandelsblad,
23-04-88
En tenslotte verwacht hij dat zijn ingrepen de
zgn. 'carrouselfraude' zullen bestrijden, de fiktieve
uitvoer van verbruikerselektronika naar buurlanden met lagere BTW-tarieven waarbij ofwel exportsubsidies op zak gestoken worden ofwel niet-betaalde BTW-heffingen gerekupereerd worden.
De Morgen, 14-03-92
cashcow (<— Eng.), winstgevend p r o d u c t .
De meeste grote titels waren inmiddels wel op cd
verschenen, de automatische 'cashcows' waren zo
goed als op.
Elsevier, 17-05-97
cashflow (<— Eng.), zie eerste citaat.
De cash flow ('kasstroom') is de brutowinst plus
de afschrijvingen die in een bepaalde periode samen de geldsom vormen die beschikbaar is voor
investeringen, dividendbetalingen, belastingbetaling en winstinhouding. De netto cash flow wordt
gevormd door de winst en afschrijvingsbedragen
na belastingbetaling.
A.F. van Zweeden en EG. van Herwaarden: Economentaal, 1990

Als het aan Levitt ligt, hoeven buitenlandse bedrijven niet te voldoen aan de Amerikaanse voorwaarden voor de publikatie van 'cashflow'-details.
Elsevier, 27-11-93
Het afgelopen jaar werd volgens een betrouwbare bron een positieve cashflow (winst plus afschrijvingen) van dik vijftig miljoen gulden betaald.
Elsevier, 07-06-97
cassetteboek, o p een cassettebandje voorgelezen boek. H e t p r o d u c t bestond al in de jaren zeventig. De term zelf raakte veel later ingeburgerd, in de jaren tachtig.
... het 'cassette-boek' Een stem om niet te vergeten...
René Stoute: Bewijs van ontslag, 1989
Welke pogingen ook werden gedaan om voor het
cassetteboek een publiek te vinden, tot voor kort
bleef het kwakkelen. Met één uitzondering: van de
jaren zeventig af begon het audioboek voor blinden en slechtzienden het brailleboek zwaarder
concurrentie aan te doen.
Elsevier, 15-08-92
casual (<— Eng. 'gemakkelijk zittende vrijetijdskleding'), als zelfstandig n a a m w o o r d : een
hooligan* in dure merkkleding. Dit fenomeen
k w a m midden jaren tachtig vanuit Groot-Brittannië n a a r onze contreien overgewaaid.
Het moge duidelijk zijn: met de casuals, de
nieuwste generatie hooligans, hebben deze jongens
niet veel op.
Panorama, 26-10-88
cat (<— Am.-Eng.), (hippe) kerel, vent; (jazz)muzikant. Vooral jeugdtaak De t e r m werd bij ons
al gebruikt begin jaren zeventig (o.a. vermeld
d o o r Broersma, 1970), m a a r is sinds de jaren
tachtig couranter geworden. O o k in combinatie met andere w o o r d e n : cool-cat, jazz-cat enz.
... je moet wel meegrooven met die cat of je wil of
niet.
Tom Wolfe: De trip, 1971, Nederlandse vertaling
Maar dat staat niet op de plaat, het waren studiomuzikanten, cleane cats met veel routine...
Vrij Nederland, 10-03-84
... de jazz-cats achter Sting.
Oor, 08-03-86
De zanger, leeman, was een hele lange zwarte cat
van twee meter zes of zo.
Oor, 04-10-86
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... een stel prominenten en sessie-cats.
Oor, / 1-02-89
Zoals Hans Dulfer. Oorspronkelijk een jazz-cat
('Als je een hippe vogel was had je kortgeknipt
haar, een parka, geitewollen sokken en van die
Zweedse muilen en hele strakke broeken'), heeft
hij zijn muziek altijd weten te vernieuwen - tot de
oorverdovendste hardrock toe.
Elsevier, 11-09-93
catastrofereserve, financiële compensatie bij
b a n k e n en bedrijven voor toekomstige tegenvallers. De meer ingeburgerde b e n a m i n g hiervoor is
stroppenpot".
Dat gaat de Groep geld kosten. De rest van de
bate, 1,5 miljard gulden, gebruikt ING voor de afboeking van 400 miljoen op NRG en Orion en de
versterking van de 'catastrofereserve' met 1,1 miljard. Voor beleggers is de vraag hoeveel NRG en
Orion in de toekomst nog van de catastrofereserve
zullen afsnoepen. Bij een verlies van circa 50 miljoen gulden per kwartaal is de pot van 400 miljoen
in twee jaar opgesoupeerd, en de stroppen uit de
herverzekeringsactiviteiten kunnen nog jarenlang
naijlen.
Elsevier, 11-09-93
catch-22 («— Am.-Eng.; naar de surrealistische
en komische r o m a n Catch-22 uit 1 9 6 1 van de
Amerikaanse auteur Josef Heller, geboren
1923), o n o p l o s b a a r d i l e m m a , te wijten aan de
w i r w a r van regels in de bureaucratische wereld;
verborgen probleem; p a r a d o x a l e situatie. Hellers boek handelt over de w a a n z i n van de oorlog. Hoofdfiguur is een b o m b a r d e u r die tijdens
de Tweede Wereldoorlog bij de Amerikaanse
luchtmacht op Corsica is gestationeerd. De titel
is het n u m m e r van een fictief reglement dat een
absurde p a r a d o x bevat: iemand m o e t k r a n k z i n nig verklaard w o r d e n om niet langer aan bombardementsvluchten mee te hoeven d o e n , terwijl echter iedereen die dat weigert niet echt
gek is en dus moet blijven vliegen.
De consument moet verder maar raden, of zelf in
een boek opzoeken wat de werkelijke werking is
(en eventuele bijwerking bij verkeerd gebruik!) en
hopen dat de pillen en capsules enigzins voldoen
aan strenge farmaceutische kwaliteitseisen van hygiëne en standaardisatie (elke pil is gelijk). Het
lijkt wel Catch-22: Hoewel ze als zodanig wel worden gebruikt, mogen fytotherapeutica niet worden
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aangeprezen en verkocht als geneesmiddelen omdat zij niet zijn voorgelegd aan en goedgekeurd
door het (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
Elsevier, 1 s-i 1-97
Norman zegt: 'Als je niet heel erg goed bent kan
je het schrijven beter laten. En of je heel erg goed
bent weet je pas twintig jaar na je dood. Het is een
catch 22.'
NRC Handelsblad, 21-11 -97
Onder voorzitterschap van oud-Philips-topman
Jan Timmer verspreidt dit platform op grote schaal
millenniumangstige pamfletten, op stemmig briefpapier met op de knalrode achterkant de kreet: 'De
tijd dringt!' Wie wat tegen deze aanstormende ellende durft in te brengen, stuit op dezelfde Catch
22-situatie waaronder een discussie met onheilsprofeten vaker lijdt.
Elsevier, 09-05-98
catchy (<— Eng. ' p a k k e n d ' ) , aantrekkelijk;
m.b.t. muziek: goed in het gehoor liggend; aanstekelijk.
Vlotte, catchy popsongs vol aangename melodielijnen.
Oor, 18-0 5-8 <Ï
De songs waren kort en catchy.
Vinyl, oktober 1986
De 'catchy' schilderstijl (cartoon-achtig met felle
kleuren)...
Vinyl, december 1986
... een vlot catchy melodietje.
Metal Hammer, maart 1987
Meervoudige samenzang, catchy gitaarwerk en
veel handgeklap.
Webber, november 1994
CBS-stemmingsindex, o p de beurs: koersindexcijfer van de hoofdfondsen, gebaseerd o p de
slotkoersen op de 3 i s t e december van twee jaar
terug. —>
stemmingsindex*.
Het CBS heeft samen met de Vereniging voor de
Effectenhandel drie nieuwe indices geïntroduceerd: de 'CBS-stemmingsindex' (in oktober
1986), de 'cBS-koersindex' en de 'CBS-herbeleggingsindex' (beide in januari 1989).
A.F. van Ziveeden en E.G. van Herwaarden: Economentaal, 1990
CBS-stemmingsindex: elke beursdag berekent
men enkele malen een (ongewogen) koersindexcijfer van de hoofdfondsen, met als basis de slotkoer-

sen van 31 december van twee jaar eerder. Bij
voorbeeld: 31/12/1988 = 100 en 29/12/1990 =
107,0. Deze index is geschikt voor vergelijkingen
op korte termijn.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
I991
De CBS-index is inmiddels op de weerstand 210
komen te liggen.
Het Parool, 18-04-92
De CBS-stemmingsindex stond na ruim anderhalf
uur handelen onveranderd op 110,30.
NRCHandelsblad,
04-09-92
CBS -stemmingsindex: een index voor de gezamenlijke koersontwikkeling van de grootste fondsen die op de Amsterdamse Effectenbeurs (AEB)
worden verhandeld...
Prisma van de algemene economie, 1992
cc, afkorting van cultureel"
correct.
Het boek is hooguit een dunne satire op de door
veel schrijvers inmiddels uitgemolken wereld van
de Amsterdamse en Hilversumse gordels, op gemaskerde coterieën en dwangmatige 'inner circles'
van O S M (Ons Soort Mensen) tot c c (Cultureel
Correct).
Elsevier, 13-09-97
cd, afkorting van compact* disc.
... een plaatje/teepje/ceedeetje van Madonna.
Muziek Express, november 1987
CD-bezitters weten zich van exclusiviteit verzekerd met een serie van zes cd's met muziek uit de
privécollectie van Duke Ellington.
Avenue, maart 1988
cd-boekje, literair werk dat w o r d t voorgelezen
op een compact* disc.
Dat blijkt ook weer uit de cd met 79 gedichten,
die geput zijn uit twee recente bundels: 'Zoals' en
'Wat zij wilde schilderen'. Het cd-boekje is door
haar uitgever met als titel 'Het vertelde' prachtig
uitgegeven, als een kleine ode ook aan de dichteres
bij gelegenheid van het ontvangen onlangs van de
P.C. Hooftprijs voor poëzie.
Elsevier, 26-07-97
cd-i, interactieve compact* disc, w a a r m e e niet
alleen tekst, m a a r ook beeld en geluid o p een televisiescherm opgeroepen k a n w o r d e n . Wat betreft v o r m en afmetingen vergelijkbaar met een
gewone c o m p a c t disc en een cd-rom*. Er is wel

een speciaal a p p a r a a t nodig d a t o p het televisietoestel aangesloten w o r d t . D o o r Philips ca.
1988 geïntroduceerd. Wat populariteit betreft
moet de cd-i het afleggen tegen de cd-rom.
Eind volgend jaar moeten er wereldwijd één miljoen cd-i-spelers verkocht zijn.
de Volkskrant, 11-09-93
De C D - I i s - a l is hij beperkter-vergelijkbaar met
de C D - R O M die al veel ruimer verspreid is. De C D R O M hoort bij de computer en is te gebruiken mits
men een basiskennis van de informatika heeft. Het
meest opmerkelijke verschil is dat er van de - oudere - CD-ROM-apparaten al heel wat meer verkocht
zijn.
De Morgen, 22-09-94
Grappig trouwens dat de producenten om het
hardst roepen dat er helemaal geen concurrentie is
tussen cd-i en cd-rom. Toch lijkt het er verdacht
veel op.
Elsevier, 04-02-95
Ook Philips International, tot voor kort alleen op
het terrein van de cd-i actief (een multimediale cd
die je afspeelt op een cd-i-speler en een tv-toestel)
brengt voor het eerst vier cd-roms voor jonge kinderen uit.
DS Standaard, 29-11-96
cd-recorder (<— Eng.), cd-rom* -speler w a a r m e e
c d - r o m ' s beschreven k u n n e n w o r d e n , net als de
harde schijf van een computer.
De kans dat de cd-recorder blijft, is aanzienlijk.
Pc-producenten hebben al aangegeven de cd-recorder op de korte termijn te willen opnemen in de
multimediacomputer, wellicht in plaats van de cdromspeler. Los is de cd-recorder al te koop voor zeven- a negenhonderd gulden; twee jaar geleden
was dat nog tienduizend.
Elsevier, 22-02-97
cd-rom (<— Eng. compact disc read-only
memory), compact* disc w a a r o p gegevens (tekst,
beeld en geluid) of p r o g r a m m a ' s staan die met
behulp van een pc en een cd-romspeler k u n n e n
w o r d e n gebruikt. H e t a a n b o d varieert van spelletjes en complete naslagwerken tot p o r n o g r a fie. De gegevens k u n n e n enkel gelezen w o r d e n ,
niet bewerkt. O p een c d - r o m k a n ongeveer 650
megabyte aan d a t a . In 1985 d o o r Philips en
Sony geïntroduceerd.
Het verschijnsel C D - R O M doet opgang: op beeldplaat aangebrachte zeer grote hoeveelheden infor-
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matic. De mogelijkheden van C D - R O M zijn indrukwekkend.
Mens & Wetenschap, nr. 4/1989
C D - R O M is een compact disc die wordt gebruikt
als computergeheugen. Op een compact disc kunnen computerprogramma's (software) worden opgeslagen, alsook teksten en tekeningen. Het C D geheugen is een randapparaat van de personal
computer geworden. Een voorbeeld van C D - R O M
gebruik is CARIN. De geheugencapaciteit van een
C D - R O M is 560Megabyte.

Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
Woordenboek Nieuwe Media, 1989
De keuze tussen cd-rom en cd-i ligt soms moeilijk voor het stijgend aantal gezinnen die, behalve
een tv, ook een computer bezitten.
Knack Multimedia, 22-10-96
Voor de 'oudgedienden' zijn er de CD-Roms met
soul/R&B/funk, rock/pop 1 & 2 en funny vocals.
PC-Koop, januari 1997
celebrity (<— Eng.), beroemdheid; bekend persoon (bijvoorbeeld uit de media).
Nin groeide in de jaren zestig uit tot een internationale 'celebrity', op handen gedragen door vrouwen die een voorbeeld aan haar wilden nemen.
Joost Zwagerman: In het wild, 1996
Als de celebrity niet uit winstbejag naar het leven
wordt gestaan, loopt hij of zij het risico het slachtoffer te worden van een doorgedraaide seriemoordenaar...
Vrij Nederland, 16-07-97
Het succes maakte Mak tot een celebrity, alom
gezocht, gefêteerd en uitgenodigd.
HP/DeTijd,
01-08-97
Niet iedere celebrity in Adidas-outfit wordt overigens door het bedrijf gesponsord.
Elsevier, 11-10-97
centerfold (<— Eng.), geïllustreerde dubbele middenpagina van een tijdschrift, meestal met een
schaars geklede vrouw; de v r o u w op deze uitk l a p b a r e bladzijde. In het Engels k o m t de term
al voor sinds ca. 1 9 7 1 , bij ons pas begin jaren
tachtig.
De nieuwste uitgave van de rappende geilneef is
het tijdschrift 'Scandalous', een 'multiculturele variant op Playboy'. Met maar liefst drie centerfolds.
Oor, 10-09-94
Centerfold. Naar Nederland overgewaaid idee
waarbij midden in een blad (Playboy) een uitvouw-
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bare pagina niet een ontklede vrouw - ot (Playgirl.)
ook wel eens een man - zit. Desbetreffende bladen
verschoven met hun centerfold langzaam van
preuts naar iets minder preuts naakt, in elk geval
met vagina.
Vrij Nederland, 06-0 s-9 y
Er zal wel nooit onderzoek naar zijn gedaan,
maar ik vermoed dat meer dan 90 procent van alle
Playboy-centerfolds het nooit tot een daadwerkelijk bestaan als model of actrice - de meest begeerde baan - heeft geschopt.
Nieuwe Revu, 04-09-96
Ma heeft het liefst een charmante chirurg en pa
een 'centerfold'.
HP/DeTijd,
18-07-97
Cetnik, zie

Tsjetnik.

chamamé (<— Sp.), volksmuziek uit het noordoosten van Argentinië met Spaanse en Afrikaanse invloeden, eigenlijk een erfenis van zowel de jezuïeten als de voormalige slaven.
De grote opmars van de chamamé begon in de jaren veertig, toen veel arbeiders uit het arme noordoosten naar Buenos Aires trokken om werk te zoeken. Werd het toen enigszins laatdunkend gettomuziek genoemd, tegenwoordig is het een belangrijke muziekstroming, een volwaardige tegenhanger van de tango.
HP/De Tijd, 24-02-95chaoot, revolutionair; anarchist; iemand die
zich gewelddadig gedraagt en chaos als levensstijl propageert. M e n vindt hen bijvoorbeeld
onder punkers en krakers. —> autonomen'
Kedichem is weliswaar een incident maar de
Centrumpartij mag géén rust krijgen, menen de
sponties en de chaoten die het afgelopen weekend
in actie kwamen.
Vrij Nederland, o f-04-86
... punkers kregen de slechte naam van werkschuw tuig, chaoten, vandalen.
Tom ter Bogt: Opgroeien in Groenlo, 1987
De Chaoten van het krakersbolwerk aan de Friedensgasse in Zurich ontbijten gewoonlijk rond het
middaguur.
de Volkskrant, 10-03-90
Bij terugkeer duiken plots de traumatherapeuten
op. Het is als een sluis tussen twee radicaal onderscheiden werkelijkheden. Die sluis moet voorkomen dat 'slachtoffers' van de chaos zelf chaoten

worden en zo een bedreiging van binnenuit gaan
vormen.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
Ik heb mijn jongens gevraagd keihard op te treden. Niet alleen genadeloos te zijn tegen chaoten
en autonomen, ook tegen journalisten.
Elsevier, 21-06-97
chaostheorie, nieuwe t a k van de w e t e n s c h a p ,
gebaseerd o p het onvoorspelbaar gedrag van
deterministische systemen. Deze systemen gedragen zich volgens een niet-lineaire dynamiek.
Oorspronkelijk is de chaostheorie een meteorologische theorie die illustreert hoe moeilijk het
is om het weer te voorspellen. Eén van de
grondleggers van de chaostheorie is Benoit B.
M a n d e l b r o t , een Amerikaans wiskundige van
Poolse afkomst. De term raakte eind jaren tachtig bij ons bekend. —»vlindereffect*.
Ach, de voorloper van de chaostheorie was de
wet van Jay Forrester, ontwerper van de globale
computermodellen uit de systeem-dynamica die
zijn leerling Dennis Meadows gebruikte voor het
eerste rapport aan de club van Rome.
HP/DeTijd,
06-12-91
Waarom kunnen we beter functioneren als 9 5
procent van de wettelijke regels wordt afgeschaft?
'Omdat,' zegt Vroon met verwijzing naar de Chaos-theorie, 'het aantal invloeden dat van buiten op
ons inwerkt zo groot is, dat er nooit regels genoeg
zijn, die daaraan tegemoet komen.'
de Volkskrant,
21-12-91
Een jonge tak van wetenschap die ook heel duidelijk aan dit euvel laboreert is de chaostheorie.
Toen de studie van chaotische systemen zo'n tien
jaar geleden begon werd het veld van onderzoek als
volgt omschreven. Een chaotisch systeem begint
ordelijk maar verandert in de loop van de tijd in
een geheel zonder organisatie. Zoiets als wat met
een opstijgend straaltje sigaretterook gebeurt.
Het Par ooi, 13-06-92
Toen Louis Holberg de term Chaos-theorie bedacht, bedoelde hij dat deze theorie een verklaring
kan bieden voor wat op een chaos lijkt.
Vrij Nederland, 27-06-92
Chaos is nu een geaccrediteerde wetenschap geworden en zo trendy als Levi's jeans.
HP/De Tijd, 3 1-07-92
'Chaos' is de grote rage in de exacte wetenschappen.
Het Parool, 08-08-92

Chaos, een deelgebied van de wiskunde, waarvan
sinds een jaar of tien uitgebreid studie wordt gemaakt, is in de strikte wiskundige zin niet volstrekt
onvoorspelbaar en ongestructureerd.
de Volkskrant, 09-01-93
Chaos. Kortstondige, nogal wazige trend in de
managementliteratuur. De chaostheorie is afkomstig uit de wis- en natuurkunde en stelt dat 'chaotisch' lijkende processen tot op zekere hoogte mathematisch modelleerbaar zijn. Even dacht men
ook in het bedrijfsleven hiermee uit de voeten te
kunnen, totdat bleek dat in veel gevallen de chaos
alleen maar groter werd.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het moderne zakenleven, 1996
charanga (<— Sp.), fanfare.
De soepele Cubaanse charanga-ritmes klinken
frisser dan ooit.
Oor, 12-06-93
chari-barometer, graadmeter van de populairste
liefdadigheidsinstellingen; overzicht van de giften van Nederlanders aan charitatieve instellingen (Unicef, kankerbestrijding, Artsen zonder
Grenzen enz.). —» ch ar i-mar kt*.
'Nu nog wordt 75 cent van elke gulden aan het
goede doel besteed, maar we moeten niet schrikken als dat over een jaar of tien gedaald is tot een
kwartje,' zegt Jan Lasker van het marktonderzoeksbureau Mediad, dat de gevreesde jaarlijkse
'chari-barometer' publiceert, waarin naamsbekendheid en populariteit van de fondsenwervers
worden blootgelegd.
HP/DeTijd,
15-12-95
In tegenstelling tot het Rode Kruis heeft Artsen
zonder Grenzen zich nooit vies betoond van publiciteit. En dat heeft hun geen windeieren gelegd.
Op de zogeheten 'chari-barometer', waarmee jaarlijks de bekendheid en waardering van hulporganisaties wordt gemeten, scoren zij onveranderlijk
goed.
HP/DeTijd,
29-11-96
O p de zogeheten chari-barometer, dat het imago
en de bekendheid van liefdadigheidsoperaties
meet, voert Natuurmonumenten fier de lijst van
natuur- en milieuorganisaties aan, ruim vóór
Greenpeace (700.000).
HP/DeTijd,
31-01-97
chari-markt, benaming voor de liefdadige
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organisaties. —» chari-barometer
.
In Nederland bestaan alleen al zo'n tweeduizend
charitatieve instellingen. Deze chari-markt heeft
er baat bij als Afrika wordt geassocieerd met honger.
de Volkskrant, 09-11-91
De chari-markt zoals de bedrijfstak der liefdadigheid wordt genoemd, is commercieel.
de Volkskrant, 27-06-92
Vastenactie en Cebemo samen 'charimarkt' op.
Trouw, 11-03-94
Onbekende instellingen die niet bij het CBF gedocumenteerd zijn, maar wel op de Nederlandse chari-markt opereren, zijn organisaties als International Fund for Animal Welfare, Voedsel voor de
Armen, Voedsel voor de Kinderen, Werelddorpen
voor Kinderen, Internationale Kinderhulp en
Onze Kleine Weeskinderen.
Nieuwe Revu, 02-01-97
De instellingen die de ruim twee miljard gulden
in 1995 verdeelden, ijveren allemaal voor een ander doel, maar zijn in principe wel op dezelfde guldens van de donateurs uit. Een toename van de
concurrentie op de chari-markt en vercommercialisering van de instellingen lijkt dan ook onvermijdelijk, merkt ook het CBF...
Elsevier, o 4-01-9j
Artsen zonder Grenzen heeft zich vorig jaar naar
eigen zeggen schuldig gemaakt aan manipulatie
van cijfers. Zorgt de toegenomen concurrentie op
de chari-markt voor gesjoemel.
HP/De Tijd, oy-03-97
Charitas heeft zich ontwikkeld tot een charimarkt.
de Volkskrant, 27-/2-97
charitycard (pseudo-Eng.), creditcard die bij
a a n k o o p van een product meteen ook een percentage naar een goed doel afschrijft.
De charity-card wordt een van de vele creditkaarten voor de consument. Wanneer die een product
koopt bij een van de bedrijven die goede doelen
wenst te ondersteunen, gaat automatisch een percentage van het aankoopbedrag naar een daarvoor
nog op te richten Stichting Charity-Card.
Trouw, 20-12-96
charmeoffensief (<— Eng. charm offensive, sinds
ca. 1979), het in de strijd gooien van zijn charmes; het uitspelen van zijn a a n t r e k k i n g s k r a c h t
bij een bepaalde groep mensen o m een bepaald
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doel, bijvoorbeeld een verkiezingsoverwinning,
te bereiken. De term is bij ons in de loop van de
jaren tachtig populair geworden.
Nieuw Labour begon een charme-offensiet dat
medio maart zijn spectaculairste vrucht afwierp:
de radicaal rechtse 'The Sun' verklaarde over zijn
gehele (klein formaat) voorpagina Blair te steunen.
Elsevier, 29-0 3-97
'Broer' Kabila blijft koud onder charmeoffensief
Tshisekedi.
De Morgen, 04-04-97
charmezanger, oorspronkelijk in Vlaanderen:
zanger van s m a r t l a p p e n . Eddy Wally w o r d t wel
eens 'de koning van de c h a r m e z a n g e r s ' genoemd.
Drie jaar terug startte 'Dolle Dinsdag' als familie-entertainment: Vlaamse charmezangers en
aanverwante types.
Oor, 26-01-81
Mensen van veertien tot zeventien jaar, die zijn
de Vlaamse charmezangers definitief kwijtgeraakt, vrees ik.
De Morgen, 18-0 5-8 5
Bijvoorbeeld Dennie Christian. Ik ben dol op
deze Duitse charmezanger.
Nieuwe Revu, 37-/2-97
charts (<— Eng. ' k a a r t e n , grafieken'), hitparade.
Alhoewel frequent v o o r k o m e n d in de vakpers,
is het w o o r d niet o p g e n o m e n d o o r Koenen en
Smits (1992). O o k de meeste woordenboeken
maken er geen melding van.
In maart van dat jaar steeg zijn single 'Israelites'
naar de top van de charts.
Oor, o7-10-81
Nu meer dan een half jaar later, prijkt Garlands
nog steeds in de charts.
Oor, 26-01-81
... en hij was het die van het disconummer aller
tijden 'That's the way I like it' een groezelig aftreksel maakte dat als een raket de charts in schoot.
Vinyl, juni 198)
Zowel de single 'Amanda' als het album stonden
in één week tijd nummer 1 in de charts.
Eabiola, januari 8y
De derde elpee raasde naar de top van de charts.
Backstage, januari 1987
chatbox(<— Eng.), voor de definitie zie babbelbox'.

Hoeveel tekst mag je in een e-mailtje versturen,
zonder dat de ontvanger een kwartier aan het
downloaden is? Hoe trek ik mij beleefd terug uit
een vervelend chatbox-gesprek?
Elsevier, 21-06-97
Informatie genoeg, maar geen interactie, terwijl
de chatboxen op het net een en al interactie zijn,
maar beroerd weinig inhoud hebben.
Elsevier, 25-10-97
Ze leerden elkaar kennen via de chatbox en er
groeide een band, maar plotseling haakte ze af.
HP/De Tijd, 09-01-98
chatten (<— Eng. to chat 'kletsen' + -ten), via het
toetsenbord van de computer communiceren
met andere Internetters. Vergelijkbaar met een
telefoon, m a a r d a n geschreven. C h a t t e n k a n
met twee m a a r ook met meerdere personen tegelijk. O p het computerscherm, d a t horizontaal in tweeën verdeeld w o r d t , zie je bovenaan
w a t je zelf schrijft, terwijl o n d e r a a n het antw o o r d in beeld k o m t . Bij het chatten w o r d t veel
gebruik g e m a a k t van afkortingen.
Het cybercafé ziet er uitnodigend uit. Een jukebox, informatie over het tappen van een ideaal
biertje en een stamtafel om te chatten met andere
bezoekers.
Elsevier, 05-10-96
Chatten is zoals telefoon, maar dan geschreven.
Het verschil tussen chatten en elektronische post is
dat chatten 'life, in real time' gebeurt. Chatten kun
je doen met twee of met meer personen tegelijk.
De Standaard, 01-11-96
Een nieuw 'chat-channel' genaamd 'Drogen' is
op het net verschenen. Hier wordt 'gechat' over allerlei drugs.
fan Forum, januari 1997
Neem een abonnement bij een plaatselijke provider en bel tijdens de daluren. En vooral: wees kort
bij het 'chatten' of het e-mailen.
Netwerk, februari 1997
En chatten met ene Mei-Ling van de universiteit
van Peking trekt me ook niet echt.
ComputerITotaal, maart 1997
Chatten vindt ze verreweg het leukste onderdeel
van Internet.
PC-Koop, nr. 3/1997
Ik zou na betaling mee kunnen 'chatten' om haar
te troosten, maar alleen als de operator mij positief
gezind is, kan ik haar bereiken.
Nieuwe Revu, 11-06-97

checks and balances (<— Eng.), in de politiek:
middelen o m het evenwicht tussen de drie
staatsmachten in stand te h o u d e n .
Sorgdrager vindt het juist uitstekend dat ook
haar WD-collega Hans Dijkstal van Binnenlandse
Zaken over de politie gaat. 'Die dualiteit garandeert ingebouwde "checks and balances". Moet je
niet wijzigen.'
Elsevier, 12-04-97
In die zin heeft het Duitse stelsel van 'checksand-balances' veel weg van het Amerikaanse systeem.
Elsevier, 09-08-97
De verdeling over twee ministeries past in het Nederlandse systeem van checks en balances.
Trouw, 23-01-98
als financieel begrip:
Checks and balances. Controlemechanismen,
veiligheidsmaatregelen. 'Met het "four-eyes principle" en het "compliance department" denken we
voldoende checks and balances te hebben ingebouwd.'
Pieter Kort: Bisnisbabbel, 1996
chemical(beats) (<— Eng.), m o d e r n e dansmuziek
die het jongerengevoel uitdraagt van 'positieve
ontevredenheid'; p u n k van de jaren negentig.
De 'chemical beats' van Erick E. zijn wel leuk en
helemaal niet zo schokkend - kijk maar naar de
hitparade - maar voor een disco als ROXY is het behoorlijk revolutionair.
Nieuwe Revu, 20-08-97
The Chemical Brothers hebben met hun verknipte techno en heftige beats een heel nieuw genre in
gang gezet. Ook in Nederland slaat het 'chemicalbeats'-virus om zich heen.
ZIN, augustus 1997
in de betekenis 'discodreunen'.
Maar met hier wat lenen van Portishead en daar
wat chemical beats of discodreunen erdoor jassen,
ben je nog geen nieuwe topper.
Nieuwe Revu, 22-07-98
chemie (<— Eng. chemistry), verstandhouding,
verbondenheid. O m aan te duiden dat het klikt
tussen bepaalde personen.
Maar de chemie tussen spelers en coaches zou
nooit meer worden zoals hij was.
Nieuwe Revu, 03-06-98
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Wat Theo en ik hadden, was een gekke gevaarii)
ke chemie.
Opzij, juli/augustus 1998
chemobak,-box, b a k w a a r i n klein chemisch afval gegooid mag w o r d e n . O o k wel cbemiebak.
De consument mag dit afval niet in de vuilniszak
stoppen, maar moet het apart houden in de chemobox of meegeven aan de chemokar.
de Volkskrant, 13-12-91
Flessen verdwijnen keurig in de glasbak, batterijen in de chemie-box en rot fruit in de groene emmer.
Elsevier, 01-02-91
Maar als Jeroen van Inkel, aardige jongen hoor,
in zo'n milieuspotje zegt: ik gooi mijn cassettebandjes in de chemobak, dan denk je toch: joh,
pleurt nou gauw op.
HP/De Tijd, 08-01-93
chemokar, speciale wagen die bepaalde trefpunten aandoet en w a a r a a n men klein chemisch afval kan meegeven.
Verantwoord omgaan met huisvuil betekent dat
iedereen thuis al een aantal afvalcomponenten
scheidt. Groente-, fruit- en tuinafval samen in één
bak, glas naar de glasbak, papier voor de voetbalclub en giftige stoffen op de plank totdat de 'chemokar' langskomt.
NRC Handelsblad,
22-04-88
Om het probleem van het apart weggooien van
het huisvuil te vergemakkelijken, is op allerlei
plaatsen in Nederland de zogenaamde chemokar
ingevoerd. Dat is de plaats waar uiteindelijk de
oude flesjes nagellak, resten verf en overgeschoten
medicijnen horen te belanden.
Opzij, april 1991
Chemo-karren, waarmee veel gemeenten het zogenoemde klein chemisch afval bij particulieren
ophalen, voldoen in veel gevallen niet aan de voorschriften.
de Volkskrant, 25-05-91
chequeboekdiplomatie, pejoratieve aanduiding
voor diplomatie waarbij men enkel geeft met de
bedoeling iets terug te krijgen.
Ondanks de vriendelijke woorden van Bush en
Baker aan het adres van Japan hebben de betrekkingen averij opgelopen. Vooral in het Amerikaanse Congres is nogal denigrerend gereageerd op de
'chequeboek-diplomatie' van Japan.
de Volkskrant, 23-03-91
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Ook ministervan buitenlandse zaken James Ba
ker bezocht onlangs Japan. Hij had er tot nu toe
slechts één keer overnacht. 'Japan," zei hij, 'moet
eindelijk zijn chequeboek-diplomatie overwinnen.*
Elsevier, ?o-1 1-91
Japan betaalde dertien miljard dollar voor de
Golfoorlog, veel meer dan enig ander westers land.
Geen lof uitingen, maar kritiek viel Japan ten deel:
de bijdrage was te gering, het was kortom een
zwak staaltje 'chequeboek-diplomatie' - e e n land
dat zo afhankelijk is van olie onwaardig.
de Volkskrant, 21-01-92
chequeboekjournalistiek, pejoratief voor de
journalistieke praktijk waarbij de exclusieve
rechten voor het publiceren van een artikel gekocht w o r d e n met veel geld. Vooral de schandaalbladen hanteren deze werkwijze.
Yoko Ono heeft middels een zegsman ernstige
kritiek geuit op Goldmans 'chequeboek-journalistiek'.
Vrij Nederland, 06-08-88
Chequeboek-journalistiek komt in Nederland
sporadisch voor. Met andere woorden, er zijn
maar weinig kranten, tijdschriften en omroepen
die bereid zijn geld te betalen voor een exclusief
verhaal.
de Volkskrant, 11-02-89
Rusland maakt kennis met 'chequeboek-journalistiek'.
Kop van artikel in de Volkskrant, 12-06-92
Maar dergelijke buitenkansen vallen de schandaalbladen niet elke dag te beurt. Daarom werd
chequeboekjournalistiek door kranten als The Sun
en The Daily Mirror - ooit een volwaardig en betrouwbaar nieuwsvehikel - tot een echte kunstvorm uitgebouwd.
Knack, 01-09-97
Chicano (<— Eng. <— Mex.-Sp.), Amerikaan van
Mexicaanse afkomst. In de Verenigde Staten is
de t e r m o n t s t a a n rond 1969. Bij ons kreeg ze
begin jaren tachtig bekendheid.
... een vijftal Chicano's uit Los Angeles.
de Volkskrant, i8-o<>-8<>
chillen (<— Eng. to cbill '(af)koelen, h a r d e n ' +
-en), ergens koude rillingen van krijgen; opgew o n d e n raken van iets; kicken op iets; genieten.
Soms ook in de betekenis 'doelloos r o n d h a n g e n
met een groepje'. J e u g d t a a k

Chillen (< Eng.) ergens op kicken, er koud van
worden: 'ergens op chillen'.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
En is Tupac trouwens wel dood? Of zit-ie gewoon
op een onbewoond eiland te chillen?
Nieuwe Revu, 09-04-9-7
En chillen doe ik toch het liefst met een kopje
thee en de poes op de schoot.
HP/DeTijd,
01-08-97
'Echo Dek' is de ideale plaat om na afloop nog
even te fijn te 'chillen'.
Nieuwe Revu, 22-10-97
Wat niet wegneemt dat dit album mensen die in
een soortgelijke gemoedstoestand verkeren (of
even lekker willen chillen) prima zal bevallen.
Nieuwe Revu, 25-03-98
chill-out;chill-out-room (<— Eng.), hoekje of vertrek w a a r men kan relaxen, meestal bij rustige
muziek; k n u s plekje in een n a c h t c l u b of o p de
plaats w a a r een houseparty* gehouden w o r d t ;
relaxhoekje, meestal voorzien van airconditioning en gemakkelijke zitjes. Populair onder
housefanaten. Zie ook hierboven: chillen '.
Chill-out-muziek
is rustige, ontspannende muziek. Jeugdtaal; sinds ca. 1990.
Bij de drukke 'Safe house'-tafel in een uithoek
van de 'chili out'-zaal, ijle 'ambient'-klanken op de
achtergrond, staat een verbijsterde Duitser toe te
kijken.
Vrij Nederland, 25-09-93
En dan is er de 'karma music', ook wel 'ambient
house', naar de ambient music van Brian Eno, nevelachtige New age muziek, heel geschikt voor 'after-party's' of voor de 'chill out room', de ruimte
waar je tijdens een party even kunt bijkomen en
opladen voor de volgende ronde.
Jan Kuitenbrouwer: Neo Turbo, 1993
Een paar jaar geleden hoorde je ambient alleen in
de 'chili out rooms' waar houseparty-gangers even
kwamen uitpuffen alvorens terug te keren naar de
dansvloer.
Elsevier, 20-08-94
De laatste vijf minuten voor het optreden worden
besteed aan een soort groepsmeditatie in de 'chilloutroom'.
Nieuwe Revu, 12-02-97
De aanzwellende stroom New Age-muziek, voor
rustgevend versleten, maar juist door zijn gekabbel
al gauw zenuwslopend, doet ook wel denken aan
de uitpufklanken in de 'chill out-room'.
HP/DeTijd,
06-06-97

In een stad met zo veel spanning als Londen is de
behoefte aan ontspannende 'chili out'-muziek
groot, meent Equal-i.
NRCHandelsblad,
29-08-97
Chinasyndroom, het door de b e t o n b o d e m branden van een reactor van een kerncentrale, met
een nucleaire catastrofe als gevolg. De t e r m
k o m t van het idee dat de nucleaire lavavloed
zich een weg brandt d w a r s door de aardbol,
van Amerika n a a r China. De term dook o p in
m a a r t 1 9 7 9 , toen zich een nucleair ongeval
voordeed op T h r e e M i l e Island, in Middlet o w n , Pennsylvania. Ongeveer gelijktijdig
k w a m er een film uit met de titel The China
Syndrome.
Het China-syndroom was de angstige gedachte
dat door een defekt in een kernreactor, de brandstofstaven zo verhit zouden raken, dat ze konden
gaan smelten en op de bodem van het reactorvat
druppelen. Daar zouden de gesmolten staven dan
samen zo'n weerzinwekkende radioaktieve hitte
ontwikkelen, dat ook het reaktorvat zou gaan
smelten, zodat de Hete Brei door het ontstane gat
drup drup in de keldergewelven zou komen, waar
hij zich door de vloerbedekking zou branden, en in
de grondlagen eronder. De hevige radioactiviteit
blijft evenwel onafgebroken warmte ontwikkelen,
zodat de gloeiende massa door de aantrekkingskracht der aarde zich gewoon in de smeltende
aardlagen boort, dwars door de aarde, en er aan de
andere kant weer uitkomt: bijvoorbeeld China.
Vandaar het China-syndroom. Onzin, maar beeldrijk.
Humo, 12-09-85
Chinees-restaurantsyndroom (<— Eng. Chinese
restaurant syndrome), benaming voor de sympt o m e n , zoals hoofdpijn en misselijkheid, die
zich bij sommige mensen v o o r d o e n n a het eten
van Chinees voedsel. O o r z a a k is een allergische
reactie op de smaakversterker ve-tsin.
In Australië is voor eens en altijd het ChineesRestaurant-Syndroom onderzocht: de problemen
die sommige mensen krijgen na het verorberen van
een maaltijd waarin, volgens hen, Mono Natrium
Glutamaat zit, ook wel onder de naam Ve-Tsin of
ainomoto in de handel.
Elsevier, 02-04-94
Chinese muren;- walls (<— Eng.), populaire bena-
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ming voor de interne geheimhoudingsregels
van banken. Deze dekken zich met deze regels
in tegen aantijgingen dat de afdeling ' m e r c h a n t
b a n k i n g ' over inside-informatie beschikt waarmee beursmanipulatie mogelijk is.
'Chinese Walls' is de populaire aanduiding voor
een serie geheimhoudingsregels die banken in eigen huis moeten doorvoeren om de discretie van
het bankvak te garanderen, en op voorhand elke
verdenking van koersmanipulatie te kunnen pareren.
Elsevier, 24-08-91
De onderhandelingen zijn door twee verschillende delegaties van de bank gevoerd, waarbij ons is
verzekerd dat er 'Chinese walls' tussen beide afdelingen waren opgetrokken.
Elsevier, 01-0^-93
Chinese walls. 'Chinese muren'. Fictieve scheidingsmuren tussen afdelingen, om aan te geven
dat er geen vertrouwelijke informatie van de ene
naar de andere afdeling kan 'lekken'. In het bankwezen een onderwerp van zorg, vanwege mogelijke belangenverstrengeling tussen krediet-, beleggings- en effectenafdelingen. De term slaat niet op
de nogal iele wandjes van rijstpapier die in China
veel voorkomen, maar is genoemd naar 'de' Chinese muur.
Pieter Kort: Bisnisbabhel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
Minderhoud pleit voor een systeem van 'Chinese
muren', net als bij grote banken waar effectenbedrijf en kredietafdeling vertrouwelijke informatie
scheiden.
Elsevier, 16-02-97
chinezen, het verhitten en via een koker opsnuiven van heroïne. De methode s t a m t uit H o n g kong en heeft als voordeel dat er weinig heroïne
verloren gaat. In het Engels spreekt men van
chasing the dragon, o m d a t de kronkelende opstijgende d a m p lijkt o p de staart van een d r a a k .
Slangterm.
Chinezen was een stuk goedkoper dan spuiten,
want je had maar een mespuntje heroïnepoeder
nodig.
Yvonne Keuls: Het verrotte leven van Floortje
Bloem, 1982
Op het stuk Nieuwmarkt tussen café De Bank en
de Monnikenstraat tel ik ten minste zestig gebruikers. Er wordt openlijk gehandeld en gechineesd.
NRC Handelsblad,
15-04-88
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Probleem. Je wilt naar huis en ziet op je stoep een
drugsgebruiker uitgebreid 'chinezen'.
de Volkskrant, 18-01-92
Chinezen, dat wil zeggen het inhaleren van damp
van verwarmde heroïne, was populairder.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutie bedrij f in Nederland, 199 y
'Chasing the dragon' noemden de Chinezen die
manier van innemen, en omdat zij ermee begonnen
waren, heette het in Amsterdam kortweg 'chinezen', behalve voor Albert, die van 'een potje blaasvoetbal' sprak.
A. F. Th. van der Heijden: Onder het plaveisel het
moeras, 1996
chipcard,-kaart (<— Eng.), plastic kaartje met een
geheugenchip, gebruikt als betaalpas of om er
(medische) gegevens mee o p te slaan. O o k wel
smartcard'.
Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor
onderzoekt de bruikbaarheid van een chipcard bij
het verstrekken van uitkeringen. Half november
hebben 800 uitzendkrachten een chipcard gekregen, de zogeheten Variabel Werk Pas, waar de basisgegevens zoals naam, geboortedatum en sofinummer al zijn ingevoerd. De bedoeling is dat het
GAK met deze chipcard elektronisch de gegevens
over bijvoorbeeld het arbeidsverleden op een snelle
en efficiënte manier kan versnellen.
PC-Active, februari 199 s
Het vastleggen van het medisch dossier van burgers op een chipcard is onverantwoord. Dit schrijft
de Registratiekamer in het advies 'Medische zorgpas' aan minister Borst.
Trouw, 06-1 0-9s
De chipkaart is vooral bedoeld voor het betalen
van kleine bedragen. De klant laadt vooraf elektronisch geld van een bankrekening op de chip.
Trouw, 07-06-96
De gedachten gaan uit naar een elektronisch systeem met videobewaking, in combinatie met een
chipcard als toegangskaart.
Elsevier, 04-0 1 -97
chipknip, chipcard' voor kleine betalingen,
door de Nederlandse banken in 1995 geïntroduceerd. Verkrijgbaar in twee soorten, en al
d a n niet in combinatie met een pin- of girom a a t p a s . H e t opladen kan niet alleen bij de
b a n k , m a a r ook thuis gebeuren. Informeel. —•>
elektronische'
portemonnee.

Pinnen, geld uit de muur trekken en binnenkort
ook nog chipknippen. Betalen wordt steeds eenvoudiger maar echt geld komt er niet meer aan te
pas.
de Volkskrant, 14-08-95
Want de super-Scope-kaart - die sinds half december alleen zo mag heten - kan meer dan de
chipknip en kreeg anders dan de chipknip wel de
steun van grootwinkelbedrijven als Albert Heijn.
Vrij Nederland, 06-01-96
De Nederlandse banken werken gezamenlijk aan
de ontwikkeling van een elektronische portemonnee, de chipknip.
Elsevier, 24-06-95
De Primeurcard van de Postbank waarmee je ook
in de bus kunt betalen, de chipknip van de banken
voor de boodschappen bij Albert Heijn, V & D en
Shell.
Computer ITotaal, juni 1996
Aan de ene kant is er de 'chipknip' van de verzamelde banken en aan de andere kant de 'chipper'
van de PTT/postbank. De vervoerbedrijven zullen
zich niet door een van beide laten strikken.
de Volkskrant, 03-08-96
Alle betaalautomaten die bij winkeliers op de
toonbank staan, worden op den duur omgebouwd
voor zowel de Chipper (Postbank) als de Chipknip
(van andere banken).
Trouw, 23-08-96
Computers, pinpassen en chipknips, ze zorgen er
in ieder geval voor dat ik geen gebrek aan stof heb
voor deze column.
PC-Koop, nr. 3/97
chippen, gebruik m a k e n van de chipknip''. Informeel. O o k wel
chipknippen.
En misschien staan de Postbank-klanten wel te
trappelen van ongeduld om te gaan chippen. En
misschien klagen ze daar dan over bij de winkel
waar de Rabo en ABN Amro-klanten wel kunnen
chippen.
Trouw, 20-09-96
De Rabo-klanten kunnen vooralsnog niet thuis
'chippen'.
Trouw, 06-06-97
Chippendale (<— Eng.; n a a r de ondeugende Disney-eekhoorntjes Chip and Dale 'Knabbel en
Babbel'), stoere mannelijke stripper, type bodybuilder. H e t fenomeen werd in 1979 uitgevonden d o o r de A m e r i k a a n Steve Banjeree, die een

oude, verwaarloosde discotheek omtoverde in
'Disneyland for W o m e n ' . Hij bedacht wilde
acts voor een p a a r mooie krachtpatsers, w a a r bij hij zich baseerde o p de d a g d r o m e n van een
p a a r vrouwelijke kennissen. In 1991 kregen
deze mannelijke strippers ook succes in Europa.
Dan moet je toch wel een behoorlijke Chippendale zijn om bij haar nog iets te kunnen bewerkstelligen.
Youp van 't Hek: Floppie, Youri & andere belden,
1992
En ze gaat met haar vriendinnen naar de Chippendales.
Opzij, mei 1993
Sommige vrouwen nemen zelf een Cosmo-poster
of een Tom Cruise mee naar kantoor. Arry van den
Heuvel was na een bezoek aan de Chippendales
een mooie kalender rijker. 'Ik dacht: weet je wat, ik
hang mijn Chippendale naast die pin-up. Moet
kunnen.'
Nieuwe Revu, 22-09-93
Als tourmanager van een Chippendale-achtige
mannengroep wilde hij alleen maar de briefjes
kwijt die de heren tijdens de optredens in Nederland als fooi hadden verzameld.
Trouw, 22-10-93
In 'Work That Body' doet Lady Di aan fitness in
een strakzittend zwempak en in 'Muscles' laat ze
zich omringen door slechts in zwarte slipjes gehulde Chippendales
Oor, oj-05-94
De chippendale die de soep opdient, steekt een
kwistig met boter besmeerde pistolet uitnodigend
vooruit ter hoogte van zijn gulp.
Vrij Nederland, 18-06-94
Want nog voor het hoofdgerecht wordt geserveerd, trekt hij onder het oog van een Italiaanse
hoer, een moddervette vrouw en een bloedmooie
travestiet langzaam zijn keurige pak uit en toont
hij een partij indrukwekkende spierbundels, waarbij een Chippendale tot een papventje verbleekt.
Elsevier, 03-09-94
'In het jaar 2000 zet ik mijn seksclub vol Chippendales,' zo drukt een seksbaas zijn verwachting
uit dat prostitutie voor vrouwen zal toenemen.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
We garanderen u geen levering in minder dan drie
dagen, maar we werken wel uitsluitend met exChippendales.
Inside Internet, november/december
1996
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chipper, chipcard' voor kleine betalingen, in
1996 geïntroduceerd d o o r de P o s t b a n k . —>

chipknip'.
Aan de ene kant is er de 'chipknip' van de verzamelde banken en aan de andere kant de 'chipper'
van de PTT/postbank. De vervoerbedrijven zullen
zich niet door een van beide laten strikken.
de Volkskrant, 03-08-96
Alle betaalautomaten die bij winkeliers op de
toonbank staan, worden op den duur omgebouwd
voor zowel de Chipper (Postbank) als de Chipknip
(van andere banken).
Trouw, 23-08-96
Dat kan het (on)bedoelde neveneffect zijn van de
Nieuwe Verzuiling die zich nu voltrekt met behulp
van de Chipper en de Chipknip. Vooralsnog wordt
het Nederlandse volk in twee zuilen ondergebracht: de Chipper-familie en de Chipknipper-familie. Net als bij de oude zuilen zal het lidmaatschap bijna onmisbaar zijn om het leven door te
komen.
Elsevier, 24-08-96
Sinds eind vorig jaar verspreiden de banken hun
chipknip massaal. De Postbank beloofde aanvankelijk een introductie in februari, maar dat werd
een maand of vier later. En nog gebeuren de uitgifte van chippers en de installatie van de chipperbetaalautomaten mondjesmaat.
Elsevier, 06-09-9J
chippertelefoon, zie citaat.
Wie meer wil zal zich moeten bekeren tot de
chippertelefoon. Hiermee kan de houder van een
pinpas met chipper zich legitimeren en krijgt hij
toegang tot uitgebreider telefoondiensten.
Elsevier, 02-05-98
chiptelefoon, o p e n b a r e telefoon die behalve
op traditionele telefoonkaarten ook o p kaarten met een geheugenchip werkt. Sinds ca.
1993.
De chip-telefoonkaart werkt heel anders dan de
bekende kaart met de witte streep. De 'gewone' telefoonkaarten bevatten een aantal tikken. Deze
zijn holografisch opgeslagen in de kaart en worden
vanaf de achterkant uitgelezen - niet vanaf de witte streep op de voorkant, zoals veel mensen schijnen te denken - en vervolgens uitgebrand tijdens
het gebruik. De chipkaart bevat geen tikken, maar
een geldbedrag. Dit is opgeslagen in een chip op de
voorkant van de kaart. Van deze chip kan wel in-
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formatie worden gelezen maar er kan mets worden
bijgeschreven.
NRC Handelsblad,
20-08-9}
chirurgisch bombardement; -e raketaanval enz.
(<— Am.-Eng. surgical strike),
precisiebomhardement', -raketaanval op niet-burgerlijke, dus
militaire, doelwitten. De benaming is in zwang
gekomen tijdens de Golfoorlog (1991). Het is
een van de weinige termen uit de Golfoorlog die
gebleven zijn.
Ciod wat is dat toch ergerlijk: die dikzak van een
Amerikaanse generaal met zijn aanwijsstok bij een
televisiescherm, dat een 'chirurgische' raketaanval
op een gebouw in Bagdad vertoont.
Elsevier, 02-02-91
Wie garandeert dat Saddam Hoessein de ruim
tienduizend chemische bommen en raketten, die
na de onnauwkeurige 'chirurgische ingrepen' van
de Amerikanen over zijn, niet zal gebruiken.
EAsevier, 27-04-97
Chirurgische ingreep: een precisie-aanval op een
geïsoleerd militair doel.
Max Pam: Klein woordenboek van de Golfcrisis,
'99i
De krijgsterm 'chirurgische aanval' - e n dit was
er zo eentje - betekent dus dat geen dokter je meer
kan helpen.
Nieuwe Revu, 04-06-92
Toen voor het eerst de mogelijkheid werd geopperd 'chirurgische bombardementen' uitte voeren
op Servische stellingen in Bosnië, wees hij (minister Claes - M DC ) erop dat de al aanwezige blauwhelmen van de United Nations Protection Force
( U N P R O F O R ) daarbij veel gevaar zouden lopen.
De Morgen, 0-7-0 ^-93
Minister Claes (socialist) en zovele anderen met
hem staan huiverig tegenover 'chirurgische en/of
selektieve bombardementen'.
De Morgen, 13 -o f-93
Inmiddels is de nucleaire ijstijd echter al weer
zo'n vier jaar voorbij en heeft Amerika sinds januari een president die al tijdens zijn campagne duidelijk liet uitkomen dat de gezondheid van de Verenigde Staten voor hem een hogere prioriteit heeft
dan 'chirurgische ingrepen' waar ook ter wereld.
Elsevier, 06-/7-93
chlamydia, bacterie die tijdens intiem seksueel
contact geslachtsziekten kan overbrengen bij de
mens. In de volksmond ook wel 'de sluiper' ge-

n o e m d , o m d a t de symptomen van deze ziekte
aanvankelijk vaak nauwelijks m e r k b a a r zijn, en
o m d a t zij heel stil en geniepig de eerste plaats
o p de ranglijst van meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen (soa*) heeft
veroverd.
Een paar jaar geleden had amper iemand nog van
chlamydia gehoord. Nu is het de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening in Nederland. Jaarlijks vallen tienduizenden mannen en
vrouwen ten prooi aan deze kwaal, die blijvende
schade kan aanrichten.
Elsevier, 14-02-98
chocola(de): ergens geen - v a n kunnen maken,
bakken, ergens niets van terecht brengen; ergens niet wijs uit k u n n e n . Deze informele uitd r u k k i n g bestond al in de jaren zestig (o.a. bij
Carmiggelt), met de nog oudere variant ergens
geen cake van kunnen bakken (eveneens bij
Carmiggelt: Tussen malen dwaas, 1949). Niettemin r a a k t e ze pas in de jaren tachtig meer ingeburgerd.
Want van al die rotzooi die ze tegenwoordig in
die speelgoedwinkels hebben, kan ik geen chocola
meer maken.
Simon Carmiggelt: Kroeglopen, 1965
'Ik kan er geen chocola van maken,' zei de agent.
H.P. de Boer: Het damesorkest en andere verhalen, 1976
Ik kan van de plaat nog steeds niet echt chocola
maken.
Oor, 05-04-86
Zelfs een bekwaam 'minimal-director' als Pim de
la Parra zou hier nog geen chocola van kunnen maken.
Nieuwe Revu, 18-10-90
De snelheid van de berichtgeving was zo overrompelend dat je er na een paar dagen geen chocola meer van kon maken.
HP/De Tijd, 24-05-91
Zou er iemand ter wereld zijn die chocola kan
maken van de teksten van R.E.M.?
Het Parool, 03-10-92
Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken zei
'geen chocola te kunnen maken' van het betoog
van Bolkestein.
Trouiv, 07-03-97
Voordien was ze een zangeres met een grandioze
stem en een guitig country-imago - een combinatie
waarvan Jan-met-de-Pet geen chocola kan maken.
Nieuwe Revu, 04-06-97

chocoladeridder, spottend slang voor 'homoseksueel'. Vgl. Eng. chocolate
bandit.
... op een gegeven moment had iemand hem zelfs
uitgescholden voor chocoladeridder.
Rijk de Gooijer en Eelke de Jong: The Best of Koos
Tak, 1988
... zo'n kwijlende chocoladeridder met een zwak
voor de vrouwtjes.
HP/De Tijd, 27-10-95
't Is opmerkelijk dat anno 1997 de Nederlandse
regering blijkbaar van mening is dat een plengoffer
op het altaar van de chocoladeridders iemand extra verdacht zou maken.
Nieuwe Revu, 16-07-97
ciabatta (<— Ital.), Italiaans brood, g e m a a k t met
olijfolie.
Het wachten is nog even op de mediterrane frikadel, maar voor het overige heeft onze massale
omhelzing met wat te Nederland bekendstaat als
De Mediterrane Keuken geleid tot een avalanche
van al of niet zelf af te bakken ciabatta's, uitpuilende schappen vol olijfolie bij Albert Heijn...
HP/De Tijd, 20-03-98
De status van Londen als financieel centrum
staat helemaal los van de vraag in welke munt je
tussen de middag je ciabatta-broodje met pestosaus betaalt en aan het eind van de maand je hypotheek voldoet.
Trouw, 02-05-98
cijferfetisjisme, pejoratieve aanduiding voor het
zich blind staren o p getallen; kommaneukerij.
De bureaucraten die zich hieraan bezondigen,
heten
cijferfetisjisten'.
Bij gebrek aan greep op de maatschappij, klampt
de politiek zich vast aan de macht van 'het getal':
de mathematische nabootsing van de werkelijkheid; ook wel oneerbiedig cijferfetisjisme, of kommaneukerij genoemd.
Elsevier, 18-07-92
De koopkrachtcijfers zijn slechts een vage afspiegeling van de werkelijkheid, achteraf blijkt de inkomensontwikkeling telkens anders uit te pakken
dan verwacht en het gesteggel over tienden van
procenten wordt steeds minder begrepen. Cijferfetisjisme noemde premier Lubbers het dit voorjaar...
de Volkskrant, 21-08-92
' O p bepaalde ogenblikken ging het cijfer-fetisjisme over de te verdelen zetels zo ver, dat sommige
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onderhandelaars in de ik-vorm gingen spreken,' aldus de burgerlijk ingenieur.
De Morgen, 04-11-93
Victor Halberstadt, lid van de Ser en deskundig
op het gebied van de openbare financiën, laakt dan
ook het 'cijferfetisjisme' en spreekt honend over
politieke partijen die een even bedenkelijke als
dwingende behoefte hebben zich door het CPB 'te
laten geselen'.
Vrij Nederland, 02-04-94
Het is bijna een open deur. Nu de politici in Den
Haag terugschrikken voor gerichte keuzes en hun
beslissingen al te zeer laten afhangen van het cijferfetisjisme van het Centraal Planbureau, dreigt
Nederland verstrikt te raken in een web van besluiteloosheid.
Elsevier, 16-07-94
Ook hij is voorstander van de E M U , al zet hij
vraagtekens bij het 'cijfer-fetisjisme' van sommige
EMU-voorstanders.
NRC Handelsblad, 14-02-97
cijferfetisjist, kille cijferaar; iemand die zich
blind staart op cijfergegevens, zich bezondigt
aan cijferfetisjisme'.
Pejoratief; vooral gezegd
van politici en a m b t e n a r e n .
Spelen de sociaal-democraten de zaak dan toch
nog hoog op, dan zullen ze door de christendemocraten voor 'cijferfetisjisten' worden uitgemaakt.
Vrij Nederland,
26-06-9}
Ritzen is een cijferfetisjist, maar Nuis is cijferblind.
Vrij Nederland, 03-06-95
Als er één sport is die zich goed leent voor cijferfetisjisten en overijverige sportcommentatoren is
het wel wielrennen.
Nieuwe Revu, 24-06-96
Maar zolang de cijferfetisjisten regeerden, kregen de doelgroepmanagers geen voet aan de grond.
HP/De Tijd, 24-07-98
citybike (<— Eng.), fiets die speciaal o n t w o r p e n
is om d o o r het d r u k k e stadsverkeer heen te kom e n . —>
mountainbike*.
Op de Spaanse wegen geldt geen genade en wie
zich op zijn city-bike in het stadsverkeer waagt
doet er goed aan enkele voorzorgsmaatregelen te
nemen.
NRC Handelsblad,
13-11-93
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citykoerier, werknemer bij een stedelijke particuliere bezorgdienst.
Ze zijn in het straatbeeld opgenomen, zoals de
citykoerier, die met zijn bromfiets je tenen eraf
rijdt...
Remco Campert: E.etlezen, 1 987
claprap (<— Eng.), zie citaat.
De muziekstijl die ze maken heet claprap en dat is
een mengeling van rap en handpercussie.
Popfoto, 16-03-89
cleanen (<— Eng. to clean + -en), s c h o o n m a k e n ,
opruimen.
... als ik het huis aan het cleanen ben of zo.
Oor, 19-11-88
Alleen mijn spinnehoekje boven aan het plafond,
dat is al zes jaar niet gecleand.
Nieuwe Revu, 23-02-89
click-clip (<— Eng.), langwerpig stuk plastic dat
elke o p e n g e m a a k t e zak zoutjes hermetisch afsluit, en d a a r n a a s t ook nog gebruikt w o r d t om
zakjes babypoeder, p a k k e n koffie en ieder ander gewenst zakje hygiënisch en op een veilige
manier te sluiten. O n t w o r p e n door de Nederlander Frans Röling.
Het huis in Den Dolder, waar Frans Röling tevens kantoor houdt, is weer helemaal van hem.
Vier jaar geleden nam hij er een hypotheek op om
er zijn eerste nieuwe uitvinding op de markt te
brengen: de zakkensluiter, door een reclamebureau later met de naam click-clip gezegend. Inmiddels worden miljoenen click-clips zowel in Europa
als in Noord- en Zuid-Amerika verkocht, heeft hij
zijn baan als autoverkoper opgezegd en noemt hij
zich nu 'ontwikkelaar van nieuwe kunststofprodukten'.
EJsevier, 09-11-91
clickfonds, beleggingsfonds waarbij het risico
op een koersdaling afgedekt w o r d t met allerlei opties, het recht o m binnen een bepaalde t
ermijn een aandeel te kopen of te verkopen
tegen een afgesproken prijs. Clickfondsen bieden garantiekapitaal aan het eind van de looptijd.
De Belgen zijn er dol op; ze sleepten dit jaar in totaal voor meer dan 60 miljard gulden naar clickfondsen, aldus Du Chateau. Hij kan het weten;
Kredietbank maakte het grote publiek in België

rijp voor clickbeleggen. Ook Nederland heeft de
click omarmd, nu hij fiscaal koosjer blijkt te zijn.
Elsevier, 30-11-96
Hoewel het modieus is het einde van de 'buil
market' te proclameren en ook Elsevier de 'clickers' min of meer voor gek verklaarde, lust Nederland wel pap van de clickfondsen.
Elsevier, 11-01-97
Het gunstige klimaat op de effectenbeurs is inmiddels over heel Nederland uitgewaaierd. Professionele beleggers die pensioen- of aandelenfondsen
beheren, hebben miljarden guldens te investeren.
De nieuwe clickfondsen waarvoor op grote schaal
wordt geadverteerd, garanderen hoge winstpercentages.
HP/De Tijd, 28-02-97

tive director' Reinhilde Dewit dat elke aflevering
eindigt met een cliffhanger.
De Morgen, 06-01-97
Altijd de herhaling van hetzelfde, van de gemeenplaatsen in het menselijk bestaan, tegenwoordig
teruggebracht tot 'oneliners', 'tearjerkers' en
'cliffhangers'.
Elsevier, 23-08-97
'Wordt vervolgd' stond er vroeger onder mijn
Tina-verhalen die altijd moesten eindigen met een
'cliffhanger'.
HP/De Tijd, 29-08-97
Deze week liep de eerste reeks van haar serie
'Oud geld' met een geweldige cliffhanger af.
HPIDeTijd,
13-03-98

Al dan niet gebruikmakend van de overwaarde
van het eigen huis - want ook de huizenprijzen zijn
explosief aan het stijgen - storten particulieren
zich op nieuwe bedrijven die naar de beurs gaan,
op high tech-ondernemingen, opties, clickfondsen
en andere variaties op de weg naar het Dagobertgevoel.
NRC Handelsblad, 18-07-97
Dat geld wordt in effecten belegd. Maar zo, dat
er niet al te veel dividend vrijkomt en het toch vrij
safe staat. Dus bijvoorbeeld in een clickfonds dat
jaarlijks 2% dividend uitkeert.
Nieuwe Revu, 30-07-97

Clintonomics (<— Am.-Eng.), het economisch beleid van president Clinton. Sinds ca. 1 9 9 2 .
N a a r analogie van Reaganomics* en het al oudere, bij ons minder bekende Nixonomics.
—»
Thatch er isme"'.
Heeft Clinton met deze mix van bezuinigingen
en belastingen het ei van Colombus gevonden? Is
Clintonomics een haalbare kaart of wordt het een
waagstuk - dan wel een ramp?
De Morgen, 19-02-93
'Clintonomics' laat tienduizenden in de kou
staan.
De Morgen, 30-10-96
'Als er al een economisch beleid is dat als "Clintonomics" kan worden bestempeld,' schreef de
Amerikaanse krant US Today onlangs, 'wordt dat
gekenmerkt door begrotingsdiscipline, gematigde
doelstellingen en politieke compromissen.'
De Standaard, 01-11-96

cliffhanger (<— Eng.), het creëren van suspense,
spanning, d o o r een aflevering van een film- of
televisieserie of een vervolgverhaal o p een kritiek m o m e n t af te breken. De held k l a m p t zich
vast aan een rots boven een afgrond, en de kijker of lezer verneemt pas bij de volgende aflevering hoe het afloopt.
... adembenemende stunts, schitterende cliffhangers en ontroerend knullig filmwerk kenmerken de
serials.
Oor, 12-12-86
Het kostte hem, zegt hij, een klein jaar om het geheel vervolgens te stroomlijnen tot een roman:
personages werden uitgediept, 'cliff-hangers' en
herhalingen overboord gegooid, nieuwe scènes erbij geschreven.
Vrij Nederland, 18-06-94
Faillissementen, bedrog, scheidingen: haar leven
is een soap-opera met wel heel veel 'cliffhangers'.
Nieuwe Revu, 21-08-96
In het begeleidende VTM-persbericht stelt 'crea-

cliometrie (van Clio, muze van de geschiedenis
+ -metrie; sinds midden jaren zestig in het
Eng.), historisch onderzoek waarbij gebruik
w o r d t g e m a a k t van exacte gegevens zoals cijfers en statistieken.
North en Fogel zijn van huis uit economen en zij
hebben zich bij hun historische studies ook als zodanig doen kennen door met een groot vertoon van
mathematische overmacht op hun onderwerp los
te trekken. Cliometrie, wordt hun benaderingswijze wel genoemd en ze is onder historici niet populair. Als een cliometrist een geschiedenis zou schrijven van het kruisigen, begint hij met de spijkers te
tellen, heet het in een zuur grapje.
HP/De Tijd, 22-10-93
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clip (<— Eng.), afkorting van videoclip .
In haar clips speelt ze een feeks, maar in werkelijkheid is zangeres Guesch Patti een schatje.
Avenue, oktober 1988
Een 'clip' is een kort stukje film of videoband, zoals een uittreksel uit een speelfilm of een reclameclip. Sinds het begin van de jaren tachtig denkt iedereen bij het horen van de term 'clip' echter vooral aan het soort vernuftig videogeweld waarmee
popprogramma's tegenwoordig voor een groot
deel samengesteld worden.
Meerdere auteurs: Fenomenen van de jeugdcultuur, 1989
Zij programmeren de metershoge computerkasten die 's nachts non-stop clips en commercials uitbraken in het programma 'Clip Gallery'.
HP/DeTijd,
23-05-97
clipboard (<r- Eng.), geheugengebied van de
computer; elektronisch prikbord w a a r men gegevens uit een p r o g r a m m a (tekstverwerker,
spreadsheet of database) n a a r t o e kopieert, om
vervolgens diezelfde gegevens elders in te k u n nen plakken. De Nederlandse term is
klembord. Sinds begin jaren tachtig.
De uitvoer moet met begeleidende tekst naar het
scherm, het clipboard en de printer kunnen worden gestuurd.
PC-Active, juli/augustus 1995
clipparade, uitzending van populaire videoclips
met muziekopnames van popartiesten.
Het herhalen van programma's is een aspect
waarin MTV niet afwijkt van de meeste andere
commerciële tv-stations. Dezelfde uitzending van
'The Big Picture' en ' X P O ' komen we vandaag
tweemaal tegen; de Europese en Amerikaanse clipparades worden zondag herhaald.
de Volkskrant, 31-07-92
clippo (<— clip, en naar anal, van flippo*), badge
met een populair (televisie)figuurtje e r o p , dat
aan jas, T-shirt of h e m d w o r d t bevestigd. In augustus 1997 geïntroduceerd.
Het ding is een stuk groter dan de flippo en ze zitten ook nog eens verpakt in kleine zakjes. Of de
clippo even succesvol zal zijn als zijn voorganger
valt te betwijfelen.
De Morgen, 19-08-97
ClubMed (afk. van Club Méditerranée;
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naam

van een toeristische organisatie in Frankrijk die
een speciale formule voor haar vakantiekampen hanteert: eenmaal binnen is alles gratis),
denigrerende a a n d u i d i n g voor de lidstaten van
de Europese Unie die aan de Middellandse Zee
liggen en uit Brussel veel geld o n t v a n g e n . H e t
gaat om Griekenland, Italië, Spanje en (hoewel
d a t niet aan de zee grenst) Portugal. Sinds het
midden van de jaren negentig.
Het zou voor Duitsland toch zeer onaantrekkelijk moeten zijn om alleen met de ClubMed opgescheept te zitten?
Elsevier, 17-09-97
clusterhoofdpijn, hoofdpijn, veroorzaakt door
verwijde bloedvaten in het hoofd. Volgens de
medici is clusterhoofdpijn niet te genezen. De
pijn kan wel verlicht w o r d e n door medische
zuurstof via een plastic masker in te ademen.
In de vs pleegde iemand zelfmoord als gevolg
van, en nu komt-ie, chronische clusterhoofdpijn.
Deze nieuwerwetse aandoening wordt daar ook
wel 'suicidal headache' genoemd. Wij hebben er
nog nooit van gehoord, maar de zestigjarige Piet
Mouissie vertelt dat het verschijnsel clusterhoofdpijn al langer bestaat. Hij is zelfs bestuurslid van
de Werkgroep Clusterhoofdpijn. Hij lijdt reeds een
kwart eeuw aan de niet-chronische vorm, ook wel
schele hoofdpijn genoemd.
Nieuwe Revu, 06-0 f-98
coca-coliseren (woordspeling met kolonialiseren), het onder Amerikaanse invloed brengen. Pejoratief. Afgeleid is het zelfstandig
naamwoord
coca-colisatie.
Anderzijds: het cultureel protectionisme van de
Fransen spreekt hem aan. 'We moeten ons niet laten coca-coliseren. Ik koester de hoop dat Disneyland binnen de kortste tijd uit Frankrijk verdwijnt.
P.C. Faardekoper in Elsevier, 23-10-93
cocoonen; cocooning (<— Eng.), het zich terugtrekken uit het maatschappelijk engagement
in eigen huis, tuin en bij zijn kinderen; het
uitgaansleven inwisselen voor de geborgenheid van zijn woning; het scheppen van een
gezellig sfeertje in de eigen w o n i n g en zich
d a a r d o o r min of meer afsluiten van de buitenwereld. M e n spint zich in als een insect in
zijn cocon. Eind jaren tachtig is deze trend
o p gang gekomen. De n a a m w e r d bedacht

door de Amerikaanse marketinggoeroe Faith
Popcorn.
De marketeers hadden iets nieuws gevonden: 'cocooning'. Het kwam er op neer dat wij en masse
gingen verinnerlijken, meer aandacht kregen voor
de immateriële geneugten, en groen gingen denken. Uitgaan in de jaren negentig zou hooguit bestaan uit elkaar treffen in de lounge: clubfauteuils,
een pindaatje bij de borrel.
Avenue, oktober 1989
Cocooning is de Amerikaanse trend voor het je
inspinnen in huiselijkheid, een verschijnsel dat, als
we de trendgevoelige media mogen geloven, momenteel op grote schaal om zich heen grijpt.
Opzij, december 1989
De doorsnee Vlaming houdt het uitgangsleven
voor bekeken. De moderne mens vindt nu zijn gading in huis, tuin en kinderen. De trend zat er al
een tijdje aan te komen, en is nu bevestigd door de
wetenschap. Cocooning heet het.
De Morgen, 12-12-89
Het milieu is een schitterende uitlaatklep voor allerlei persoonlijke machteloosheid en ontoereikendheid over een gistend Oost-Europa, terrorisme, Aids, honger en armoe op de wereld en het enige dat ons nog uit de cocooning kan halen.
Elsevier, 20-01-90
Thuisbankieren, pizzalijntje bellen, thuisbioscopen met de video: fenomenen die naadloos aansluiten bij de trend je op te sluiten in je eigen veilige
huisje, oftewel cocooning.
Haagse Post, 17-03-90
Ongewild en onbedoeld bleek ik ineens O p en
Top Trendy. Schreef de huidige mode niet cocoonen voor, het lekker-sfeertje-scheppen thuis?
Opzij, januari 1991
De tijdgeest staat naar mooi en allure en cocooning.
HP/De Tijd, 10-05-91
Mensen worden bang: vervuiling en misdaad
maken de beschaafde wereld onleefbaar. Zij trekken zich terug in hun huisjes: cocoonen. Een begrip dat Popcorn zelf in de jaren tachtig uitvond en
dat inmiddels de oceaan is overgestoken.
de Volkskrant, 02-05-92
In deze tijd van cocoonen en hernieuwde huwelijkstrouw is het voor loslopende dertigers lastiger
geworden een goede ontmoetingsplek te vinden.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van!, 1994

co-decisie (<— Eng. co-decision), t e r m van de Europese Unie voor het gezamenlijke besluitvormingsproces van de Europese Commissie en het
Europees Parlement.
De voorzitter van het parlement, Enrique Baron
Crespo, vertelt bij iedere ministeriële onderhandelingsronde over het unieverdrag dat er een wangedrocht in de maak is. Zijn toespraken worden
scherper naarmate Maastricht dichterbij komt het nieuwe parlementaire wapen, dat afwisselend
co-decisie, vetorecht of 'negatieve instemmingsprocedure' wordt genoemd, vervult hem met weerzin.
NRCHandelsblad,
06-12-91
coffeeshop (<— Eng.), gelegenheid w a a r softdrugs verkrijgbaar zijn. De eerste coffeeshop
droeg de n a a m ' M e l l o w Yellow', n a a r een hitje
van D o n o v a n , en w e r d in 1972 a a n de Weesperzijde in A m s t e r d a m geopend d o o r Wernard
Bruining, goeroe van de Nederwiet*. Vanwege
de misleidende benaming opperde de Nederlandse regering in 1996 het voorstel o m dergelijke gelegenheden o m te dopen tot softshops.
O o k wel koffieshop*.
Een aantal vrouwen maakte kennis met de prostitutiewereld doordat zij regelmatig in cafés of
coffeeshops kwamen die in een buurt lagen waar
prostitutie werd bedreven.
Ton van de Berg, Maria Blom en Mr. A. de Graaf
Stichting: Tippelen voor dope, 1987
Afgelopen zondagmiddag, vier uur. Een coffeeshop aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Elsevier, 20-01-90
De ervaring heeft geleerd dat coffeeshops over
het algemeen weinig overlast veroorzaken.
Elsevier, 03-03-90
Op de prijslijst van de Amsterdamse coffeeshops
maakt 'nederwiet' maar een fraktie van het aanbod uit.
De Morgen, 29-05-90
Geschilderde marihuanabladeren prijken op de
ruiten van de hasjcafé's, beter bekend onder hun
schuilnaam 'coffeeshops'.
Nieuwe Revu, 12-12-91
In de Beethovenstraat kende ik een coffeeshop
zonder eigen toilet.
A.F. Th. van der Heijden: Onder het plaveisel het
moeras, 1996
Een slaapstad vol vertier, een metropool zonder
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misdaad en foutparkeerders, een havenstad zonder
tippelzone of coffeeshop.
Elsevier, 01-03-97
coffeetable-book (<— Eng.), voor de definitie zie
koffietafelboe
k*.
Het was een American Library, met Marshallhulp opgezet (want het is begin jaren vijftig), de
sfeer was er glamourachtig, er lagen zelfs 'coffeetable-books', met prachtige kleurenfoto's, toen
nog een zeldzaamheid.
Vrij Nederland, 20-12-97
cohabitatie; cohabitation, het delen van de macht
tussen twee ideologisch verschillende personen
of tussen twee verschillende politieke partijen.
Voornamelijk van toepassing o p Frankrijk,
w a a r de socialistische president M i t t e r r a n d
zich gedwongen zag samen te regeren met de
neogaullist Chirac. —> samenwonen*.
Realiteitszin dwingt Warschau nu eenmaal tot
'kohabitatie' met de kerk.
De Standaard, 13-09-86
Een klein ogenblik van zichtbare haat tijdens het
televisiedebat gisteren tussen de twee Franse presidentskandidaten, de socialist Francois Mitterrand
en de gaullist Jacques Chirac, gaf twintig miljoen
kijkers opeens inzicht in de beproevingen van de
'cohabitation'.
NRC Handelsblad,
29-04-88
Hoewel de cohabitatie naar buiten toe redelijk
goed verloopt - en dat is geen sinecure in een land
waar links en rechts elkaar al sinds de Franse Revolutie naar de keel vliegen - blijft de verstandhouding tussen de president en zijn premier koeltjes.
Trouw, 07-05-88
Maar links komt uit een diep dal en maakt nu een
serieuze kans op een parlementaire meerderheid.
En dat betekent een 'cohabitation' van een rechtse
president met een linkse regering.
de Volkskrant, 07-05-97
Minstens gedurende dat jaar is Chirac nu dus gehouden aan 'cohabitation' met een linkse premier.
HP/De Tijd, 06-06-97
coïtale amnesie, medische term voor 'plotseling
geheugenverlies na het bedrijven van seks'.
Coïtale amnesie zou een soortgenoot zijn van de
bekendere vluchtige globale amnesie die soms opduikt in perioden van grote fysische en vooral
emotionele stress. De persoon in kwestie wordt
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dan getroffen door een plots geheugenverlies dat
soms dagen aanhoudt, maar niet permanent is. Er
kan een verband bestaan met migraine of epilepsie,
maar hoe een en ander precies in elkaar zit, is voorlopig nog niet duidelijk, aldus Lane. 'Het feit dat
iemand geregeld na seks aan selectief geheugenverlies kan lijden, maar tijdens die periode toch per
fect normaal blijft functioneren, werpt interessante sociale en medische vragen op.'
De Morgen, 06-08-97
cojones (<— Sp. 'teelballen'), voor de definitie zie
ballen" hebben. Slang.
Salma had ook de cojones om 'nee' te zeggen tegen een andere zwaargewicht.
NieuweRevu,
03-12-97
coke (<— Eng.), slang voor 'cocaïne'. Sinds het
eind van de jaren zeventig.
De mensen die hier om zes uur 's ochtends nog
staan te swingen staan blauw van de coke.
Oor, 28-06-86
Coke is mij door mijn omgeving verboden, want
daar word ik bijzonder onsympathiek van.
Nieuwe Revu, 07-09-94
cold turkey (f- Am.-Eng.; letterlijk 'koude kalkoen', vanwege de koude rillingen), het ontw e n n e n van drugs zonder vervangend middel.
De onthoudingsverschijnselen k u n n e n vijf tot
tien dagen d u r e n .
Valium, drank, slaaptabletten. Ik ben aan het afkicken van een verslaving. Cold turkey, noemen ze
dat, van de verslaving af komen door plotseling op
te houden, geen hulpmiddelen, geen substituut om
de aanvallen te verzachten.
Anja Meulenbelt: De schaamte voorbij, 1976
Methadon is een synthetisch middel, het behoort
tot de familie van de opiaten en het is net zo verslavend als heroïne. Wanneer je het toedient aan een
heroïnegebruiker voorkom je onthoudingsverschijnselen ('cold turkey'), maar het heeft wel een
ander effect dan heroïne.
Piet Piryns en Kees Schaepman: Verslaafd in Nederland, 1982
Harnisch besloot half maart 'cold turkey' af te
kicken.
de Volkskrant, 11-04-97
Ik ben nooit verslaafd geraakt, ken het zogenaamde 'cold turkey'-gevoel ook helemaal niet.
Nieuwe Revu, 10-12-97

collector's item (<— Eng.), iets d a t niet in iemands
verzameling m a g ontbreken; felbegeerd item
(een plaat, boek enz.).
De vraag is: hoe ver willen ze gaan. Het antwoord is: heel ver. We hebben het over de collectors van de 'collector's items' in de popmuziek.
Het Parool, 28-04-90
Het is te hopen dat hun vroegere fans rijk zijn geworden, dan kunnen ze dit collector's item aanschaffen.
Oor, 09-03-91
Vorige zomer was hij op IJsland toen Dylan zijn
eerste concert in Reykjavik gaf. De tape is inmiddels een collector's item geworden.
Vrij Nederland, 2.3-03-91
De computer die ik thuis had staan, was van mijn
voormalige werkgever. Hij is inmiddels een collector's item van eerbiedwaardige ouderdom.
de Volkskrant,
26-10-91
colontherapie (<— Lat. colon 'dikke d a r m ' ) , alternatieve geneeswijze, bestaande uit een d a r m reiniging van ongeveer drie kwartier, die meestal twee- a driemaal per jaar dient te w o r d e n uitgevoerd. W o r d t vaak als preventief middel aangewend tegen ernstige aandoeningen als colonkanker. De therapie w o r d t tevens beschouwd
als een v o r m van hygiëne die een zeker fysiek en
psychisch welzijn verschaft.
Als we de Britse kwaliteitskrant The Independent
mogen geloven danken prinses Diana van Wales en
prinses Sarah van York hun slanke lijn en mooie
'teint' aan colontherapie, hoge darmreiniging, beter bekend als een uitgebreide vorm van lavement.
U zegt wablieft? Deze zachte therapie lijkt nu ook
in België ingang te vinden, terwijl ze in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland
en in Zwitserland al meerdere jaren integraal deel
uitmaakt van de alternatieve geneeswijzen.
Het Nieuwsblad,
07-04-92
combi, informele afkorting van combinatie. Als
zelfstandig n a a m w o o r d en voor- of achtervoegsel.
Carrière maken was het antwoord. Een combi
van: we zitten niet bij de pakken neer, ook al dansen we op de rand van de vulkaan.
Man, april 1987
'True Faith' van New Order. Een perfect combiplaatje: èn om naar te luisteren, èn om op te swingen.
Muziek Express, oktober 198'7

... de meestal noodzakelijke en vermoeiende combi van privé- en dit publieke bestaan.
Opzij, juli/augustus 1988
... de op zichzelf al meer dan bijzondere studiocombi Linda Ronstadt/Philip Glass...
Oor, 11-02-89
De man met het tegelijk macho en toch teder
klinkende stemgeluid ziet kans om de ongedwongen rock van, pakweg, een Springsteen te koppelen
aan de poëzie van, zeg maar, een Dylan - een combi die vooral in de rustige nummers schitterend
uitpakt.
HP/De Tijd, 21-02-97
Bijna overal, ook in het buitenland, zijn de duo's
vrouwen. Man-vrouw-combi's komen sporadisch
voor, en de nog zeldzamere man-man-duo's zijn
alleen in Engeland gesignaleerd.
Opzij, juni 199 j
combikaart, treinkaart die verkocht w o r d t samen met een toegangskaart, bijvoorbeeld voor
een popconcert of voetbalwedstrijd. Sinds begin jaren negentig.
Met de opbrengst van de combikaarten zou de NS
dan in een keer van haar exploitatie-tekort af zijn.
de Volkskrant,
03-08-91
Ajax-supporters zonder combi-kaart (trein + toegang) worden niet toegelaten.
Algemeen Dagblad, 30-10-93
Feyenoord en Ajax stelden dat iedereen akkoord
zou moeten gaan met de maatregel. Dat was een
probleem, want de combikaarten voor de trein en
het stadion waren al aan 1600 Feyenoord-supporters verkocht.
Trouw, 15-03-97
k o r t i n g k a a r t voor automobilisten die van het
o p e n b a a r vervoer gebruik willen m a k e n .
PvdA-fractievoorzitter Wöltgens accepteert de
combikaart, een kortingkaart die Lubbers wil geven aan automobilisten die per openbaar vervoer
willen reizen, als de premier zijn idee voor een extra strip in het stads- en streekvervoer laat vallen.
Het Parool, 02-03-91
combinatietherapie (<— Eng. combination
therapy; sinds ca. 1952), behandelmethode waarbij
een patiënt twee of meer geneesmiddelen krijgt
toegediend voor één enkele ziekte, bijvoorbeeld
kanker of aids; cocktail. In 1997 k w a m de term
in geen enkel Nederlands w o o r d e n b o e k voor.
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De combinatietherapie heeft ook tegenstanders.
Onder anderen de Fransman Montaignier, de ontdekker van het aidsvirus, en de Amerikaan Gallo.
DS Magazine, 10-01-97
Maar op dat moment waren de artsen al begonnen met de zogenaamde combinatietherapie, een
cocktail van aidsremmers waarmee goede resultaten worden geboekt.
Nieuwe Revu, 02-04-97
Sven Danner, hoogleraar inwendige geneeskunde
en hoofd van de klinische afdeling van het A M C ,
kan geen harde cijfers geven, maar wel meldt hij
dat er dit jaar in zijn ziekenhuis hooguit enkele
aids-patiënten zijn overleden. 'Ik denk dat het percentage in de westerse landen dit jaar hooguit de
helft zal zijn van dat van het jaar daarvoor. Dat
komt niet alleen door de combinatietherapie an
sich, maar ook doordat potentiële slachtoffers zich
- in de wetenschap dat er een beter middel is - eerder laten testen en dus eerder worden behandeld.'
HP/De Tijd, o7-11-97
Bij 39 procent van de Hiv-geïnfecteerden die
eerst zijn behandeld met klassieke aidsremmende
medicijnen blijkt de combinatietherapie, een cocktail van de nieuwe generatie aidsremmers, niet aan
te slaan.
De Morgen, 14-03-98
comfi, een informele afkorting van
comfortabel.
Blahnik schoenen zijn niet alleen erg modieus, ze
knappen zelfs de meest Hollandse enkel op, en ook
al lopen de hakhoogtes op tot royaal tien centimeter, ze blijven opvallend comfi.
HP/De Tijd, 14-11-97
coming out (<— Eng.), het uitkomen voor zijn
(homo)seksuele geaardheid. M e e r algemeen
voor het n a a r buiten komen met iets d a t men
liever geheim h o u d t , iets w a a r v o o r men zich eigenlijk schaamt (zie drie laatste citaten). —> outing"; uit de kast* komen.
Homojongerengroep for boys and girls tot 25 j .
Komen geregeld samen om over alles en nog wat te
praten o.a. coming out enz.
Contactadvertentie in Fabiola, november 1987
Coming-out, het uit de verborgenheid komen en
openlijk de eigen lesbische identiteit kenbaar maken en accepteren. Van de Amerikaanse uitdrukking 'coming-out of the closet'.
Hanneke Kunst en Xandra Schutte: Lesbiaans.
Lexicon van de Lesbotaai, 1991
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Daarnaast had k.d. 'haar coming out beleefd zoals dat zo afschuwelijk heet, en dat vonden publiek
en media ontzettend interessant.
Nieuwe Revu, 04-06-97
Excessieve koerswinsten, als het kan een mooie
optieregeling, in de krant met je torenhoge inkomen; beleven we een massale 'coming out' en durft
de Nederlander eindelijk te laten merken hoe diep
zijn verbondenheid met geld en goed is?
HP/De Tijd, 14-11-97
Het voelde als een 'coming-out'. Joods-zijn in
Oostenrijk is heel lang heel moeilijk geweest.
Trouw, 28-1 1-97
Het was één grote 'coming out' der breisters:
breien was een verworvenheid.
Opzij, december 1997
commercial (<e- Eng.), reclameboodschap.
Dode spelmomenten worden opgevuld met commercials van maximaal zeven seconden...
HP/De Tijd, 01-03-96
co-moeder, homofiele moeder.
Ik, co-moeder, 38 jr, HBO-niv.
Zoekertje in de Volkskrant, 19-03-88
compact disc (<— Eng.), plastic schijfje w a a r o p
informatie is opgeslagen die met een laserstraal
w o r d t afgelezen. G e b r u i k t voor muziek en
c o m p u t e r d a t a . De cd"-technologie
werd door
Philips uitgevonden. In 1980 bundelde dit bedrijf de krachten met Sony en werd het duidelijk d a t de compact disc of cd de opvolger zou
worden van de g r a m m o f o o n p l a a t . Aanvankelijk werd het bezit van zo'n compact disc beschouwd als een v o r m van snobisme, m a a r in
de jaren negentig heeft het schijfje de g r a m m o foonplaat helemaal van de m a r k t verdrongen.
Compact Disc. Vrucht van twee technologische
revoluties: de laserstraal en de microcomputer. De
spitsafbijters hebben deze onverslijtbare en volstrekt ruisloze muziekdrager al in huis, desnoods
zonder afspeelapparatuur.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Het zal niet gauw gebeuren dat de minister voor
industrie naast zijn drukke werk op het gebied van
de scheepvaart of de textielnijverheid ineens belangstelling toont voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 'compact disc' of de filmindustrie.
Karla Fohrbeck en Huub Kuijpers: Van totem tot
lifestyle, 1 987

compatibel, eigenschap van een toepassingsprog r a m m a o m samen met de software en h a r d w a re van een ander computersysteem gebruikt te
k u n n e n w o r d e n . Sinds de tweede helft van de
jaren zeventig.
De bekendste microcomputers zijn de Personal
Computers (PC'S). Dit zijn computers die compatibel (= uitwisselbaar) zijn met de iBM-pc.
Winkler Prins Jaarboek 1987
CompuServe, commercieel c o m p u t e r n e t w e r k
d a t niet rechtstreeks verbonden is met het Internet*, m a a r dat wel gegevens kan uitwisselen
met andere netwerken. Opgericht in 1969 als
een computerservicebureau dat zich richtte op
het verstrekken van b e t r o u w b a r e , voordelige
informatie en oplossingen op het gebied van
grote computersystemen en d a t a c o m m u n i c a t i e .
CompuServe is sinds kort ook zeer actief op de
elektronische snelweg.
Computer'.Totaal, juli/augustus 1995
E-world, een on-line service die de konkurrentie
met Internet en CompuServe moest aangaan, is helemaal geflopt.
De Morgen, 01-12-95
Het lijstje met programma's is minder uitgebreid
dan dat van CompuServe, maar er zit toch genoeg
bij om je een tijdje aan het scherm te kluisteren.
Computer Magazine, maart 1997
computeranalfabeet, pejoratieve aanduiding
voor een volslagen leek o p het gebied van de informatica. —»digibeet''.
In de Verenigde Staten, waar de informatie-technologie al veel eerder op grote schaal is ingevoerd,
blijkt nu tachtig procent van de 'computer-analfabeten' van het vrouwelijk geslacht.
de Volkskrant, 03-01-87
Trouwens, is deze sluimerende gedachte over een
06-lijn voor computeranalfabeten niet geld waard?
Opzij, maart 1995
Als laatste komt Olivier Wegloop binnenwandelen. Hij heeft naam gemaakt met de 'Boomerang
Freecards' die bij diverse Nederlandse uitgaansgelegenheden in rekjes aan de muren hangen. Wegloop is in dit gezelschap de computeranalfabeet.
Wave, april 1995
'Internet' en 'Digitale Snelweg' zijn termen die
zelfs de computer-analfabeet inmiddels heeft leren
kennen.
PC Consument, september 1995

De opkomst van het w w w betekende dat ook een
computeranalfabeet op een makkelijke manier aan
de ongelooflijke hoeveelheid informatie kan komen die beschikbaar is op het Internet.
Computer'.Totaal, december 1996
Zelfs de grootste computeranalfabeten zullen er
wel eens van Internet gehoord hebben, getuige bijvoorbeeld het feit dat ook de oudste levende mens
onlangs een eigen homepage heeft opgezet.
PC-Active, april 1997
Een computeranalfabeet zou een muis ook voor
een microfoon kunnen houden.
Elsevier, 02-08-97
computeranalfabetisme, pejoratieve aanduiding
voor het totale gebrek aan kennis o p het gebied
van de informatica.
Dit soort waarschuwingen tegen dreigend 'computeranalfabetisme, toetsenvrees en technofobie'
leidt zelden tot snelle, genereuze actie bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Vrij Nederland, 18-04-92
computerbus, bus w a a r i n computers staan opgesteld, hetgeen scholieren in staat stelt o m o p
een speelse wijze kennis te m a k e n met terminal
en toetsenbord. H e t initiatief hiertoe ging uit
van de Woerdense w e t h o u d e r van Financiën en
Onderwijs P. Petermeijer. De bus w e r d voor het
eerst gebruikt o p 13-12-85. Bron: de Volkskrant (zonder d a t u m ) .
computercriminaliteit, het misbruik van de computer voor criminele doeleinden; het uitvoeren
van illegale activiteiten met behulp van een
computer, w a a r d o o r men anderen schade toebrengt en zichzelf verrijkt. O n d e r deze term
valt ook het onrechtmatig gebruik van softw a r e (waarvoor men niet betaald heeft).
Computercriminaliteit kan dan ook worden gerekend tot de meest lonende vormen van misdaad.
Vrij Nederland, 19-05-90
Elke hobby kent zijn modegrillen. Volgens een
jurist van het Amerikaanse ministerie van Justitie
zijn de belangrijkste twee vormen van computercriminaliteit het belemmeren van de dienst en het
verpesten van gegevens.
Knack, 10-12-96
'Bij zo'n tachtig procent van opzettelijke computercriminaliteit zijn eigen medewerkers betrokken,' weet Van Ruiten uit ervaring.
Computer'.Totaal, januari 1997
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computeren, informeel voor 'met de computer
werken'.
De hele familie vindt het leuk om te computeren
en doet dit natuurlijk het liefst op de gezelligste
plek in huis.
PC Consument, maart 1997

iier mis gaat, waar slecht management is, waar pa
tiënten te gemakkelijk worden opgenomen, waar
dubbelop werk (laboratoriumtests, röntgenonderzoek) wordt gedaan en waar mensen te lang in bed
worden gehouden.'
NRC Handelsblad, 20-06-87

communiceren via het Internet'.
Toen ik eens naar de Unief in Brussel trok om
toch nog eens met haar te computeren merkte ik
dat ze met andere computerfreaks aan het babbelen was.
De Morgen, 16-10-9}
Daarom maakte PTT Telecom een netwerk waarin bedrijven zich presenteren en waar burgers gratis naartoe kunnen 'computeren', mits ze over een
geavanceerde PC met modem en CD-rom-drive beschikken.
Trouw, 03-10-97

computerpiraat, iemand die op illegale wijze een
c o m p u t e r n e t w e r k binnendringt. Pejoratief.
Twee computerpiraten zijn er maandag in geslaagd binnen te dringen in Yahoo!, de meest geconsulteerde website van het Internet.
De Standaard, 11-12-97

computerette, instelling w a a r computers staan
opgesteld en m e n , onder toezicht van deskundig personeel, met een pc kan werken of teksten
kan laten uitprinten.
Geen gek idee van Fred Loendersloot om in Rotterdam 's werelds eerste Computerette of 'computer service salon' op te zetten. Zoals mensen zonder eigen wasautomaat geregeld de wasserette bezoeken, zo kunnen de beklagenswaardigen onder
ons die het nog steeds zonder PC moeten stellen,
naar de Computerette. De student stopt er zijn
scriptie in en laat die vervolgens netjes uitprinten,
het bestuur van de minder draagkrachtige sjoelvereniging produceert er zijn convocaties en clubbladen en de pc-gebruiker die gefascineerd wordt
door een Kiloliner in Binair voor de Amiga kan
toch met eigen ogen te zien krijgen wat het voorstelt. Bevoegd personeel is voortdurend aanwezig
om te helpen bij de bediening van hardware en
software.
Kijk, oktober 1989
computerkraker, zie kraker

en

hacker".

computerpark, groep bij elkaar geplaatste computers.
'Wij weten dat zo goed,' zegt directeur Bok, 'omdat wij als grootste particuliere ziektekostenverzekering in het land en door alle cijfers en statistieken waarover wij in ons computerpark beschikken, precies door hebben in welke ziekenhuizen
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computerseks, gedigitaliseerde seks. Iemand die
zich hieraan overgeeft is een bitneuker". —> cyber seks'.
Telefoonsex is in; voor degenen die dat nog te bedreigend vinden komt er nu computersex op de
markt met een levende juffrouw die is overgezet in
'bits'.
de Volkskrant, 23-08-86
computertomograaf, medisch toestel dat computer en r ö n t g e n a p p a r a a t combineert: de uittredende röntgenstralen w o r d e n opgevangen in
een zgn. scintillatieteller, w a a r i n de intensiteitsverschillen d o o r de computer worden verw e r k t tot een contrastenbeeld. Vandaar computertomografie
voor het gebruik van een dergelijk toestel in de medische wereld.
Staatssecretaris Dees van Volksgezondheid
werkt aan een regeling om ziekenhuizen de vrijheid te geven zelf te beslissen of ze een computertomograaf (CT-scanner) willen hebben.
de Volkskrant,
16-0^-87
De computertomograaf is een gecomputeriseerd röntgentoestel waarmee dwarsdoorsneden
door het lichaam worden afgebeeld. De computertomograaf ( e r , 'scanner') werd in 1976geïntroduceerd.
NRC Handelsblad,
13-11-87
Volgens De Valois is geavanceerde röntgenapparatuur dun gezaaid in Nederland. Nieuwe technieken zoals computertomografie (cT-scans) en MRI
(beeldvorming via magnetische resonantie) zijn in
te weinig ziekenhuizen beschikbaar.
Trouw, 02-06-90
computeruitdraai, zie uitdraai*. Sinds eind jaren
zeventig.

Een heat duurt twaalf minuten (kosten: 25 gulden) en het gaat erom wie de snelste rondetijd weet
te halen, iets wat valt af te lezen op een computeruitdraai die na afloop wordt verstrekt.
HP/De Tijd, 29-08-97
In het naj aar van 1987 zat Joop den Uyl - backbencher, want Wim Kok was toen al fractieleider in de kamer van de afdeling voorlichting van de
PvdA over grote stapels computeruitdraaien gebogen.
Vrij Nederland, 20-12-97
computervirus, minuscuul c o m p u t e r p r o g r a m m a
met voortplantingsvermogen. H e t heeft zich
genesteld o p een onvindbare plaats in het geheugen van de computer. D a a r k a n het m a a n den blijven zitten, t o t d a t het zich manifesteert
op een d o o r de k w a a d w i l l e n d e p r o g r a m m e u r
ingebouwd m o m e n t . H e t k a n d a n de harde
schijf of gemeenschappelijk gebruikte diskettes
infecteren en zo van de ene gebruiker op de andere overgaan. Heeft het virus eenmaal een zeker aantal kopieën g e m a a k t , d a n w o r d t er
schade aangericht, bijvoorbeeld het wissen van
de hele harde schijf; soms o o k subtiel, d o o r informatie te veranderen in een d a t a b a s e . O o r sprong van de infectie is vaak een BBS* of een
illegale kopie van een commercieel p r o g r a m ma. Een gouden regel is d a n o o k nooit software van vreemden aan te nemen. In 1988 trof
z o ' n virus m a a r liefst 6 0 0 0 computers in de
Verenigde Staten. Virussen hebben doorgaans
een n a a m . Z o dook in de jaren tachtig het
' C o o k i e M o n s t e r ' - v i r u s o p (een verwijzing
n a a r de populaire kinderserie Sesam Straat).
Dit virus verlangde, o p straffe van vernielingen, drie minuten lang eten in de v o r m van het
typen van het w o o r d 'cookies'. Als de computergebruiker geen fouten h a d g e m a a k t en voldoende 'cookies' h a d getypt, verdween het
monster.
Er dringt een verwoestende infectieziekte binnen
in steeds meer computersystemen. Omdat hij dodelijk en ongrijpbaar is, wordt dit computervirus
met A I D S vergeleken.

Nieuwe Revu, 24-03-88
Een computervirus heeft wetenschappelijke computers over de hele Verenigde Staten deels onbruikbaar gemaakt.
Trouw, 05-11-88
Dankzij een slimme knaap uit Amerika stonden

de media weer bol van berichten over computervirussen.
de Volkskrant, 12-11-88
Computervirussen. Zij gelijken op de Trojaanse
paarden en dienen om de werking van een programma te wijzigen. Zoals in de geneeskunde,
hebben die virussen de eigenschap dat ze besmettelijk zijn en aan andere programma's in dezelfde
computer of hetzelfde netwerk doorgegeven kunnen worden. Sommige virussen kunnen zichzelf
veranderen en zo ontsnappen aan zoekmethoden.
Virussen en Trojaanse paarden berokkenen over
het algemeen grote schade.
Het Nieuwsblad,
04-03-89
Een computervirus ontstaat als een programmeur besluit een extra programmaatje te schrijven
dat ervoor bedoeld is om zich te hechten aan een
ander programma, zoals zaadpollen aan een wollen trui.
Haagse Post, 28-10-89
computervredebreuk (naar anal, van huisvredebreuk), het onrechtmatig binnendringen
in computers of hacking (zie hacker*). In
Nederland wettelijk strafbaar sinds m a a r t
1993.
De Commissie-Franken stelt ook alleen in het geval van 'computervredebreuk' (de eigentijdse sport
van 'hackers') de strafrechtelijke eis dat een systeem tegen inbraak beveiligd is.
NRCHandelsblad,
21-05-88
Nu de term 'computervredebreuk' is opgenomen
in het Wetboek van Strafrecht wordt hacking strafbaar.
Elsevier,
n-oj-92
Wie onbevoegd elektronisch een computer binnengaat - via een beeldstation, of via het telefoonnet - pleegt computervredebreuk.
Vrij Nederland, 17-04-93
De officier, mr. G. Hofstee, eiste voor de rechtbank in Utrecht zes maanden voorwaardelijk en
een boete van 5000 gulden wegens computervredebreuk.
Trouw, 17-02-95
Op 18 maart '93 liep hij in de val die doelbewust
was opgezet. De nieuwe wet op 'computervredebreuk' was amper drie weken oud.
Nieuwe Revu, 22-02-95
Uiteraard is de fraude op zich al een strafbaar feit
maar daar komt dan nog vaak het 'opzettelijk wederrechtelijk binnendringen' van een systeem bij.
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Dit binnendringen wordt wel aangeduid met de
term 'computervredebreuk'.
Personal Computer Magazine, december 1996
computerweduwe, schertsende aanduiding voor
een v r o u w wier echtgenoot dagenlang aan de
computer gekluisterd zit.
Als Johan zo met zijn computer bezig is, krijg ik
ontzettende zin om te vrijen. Nee, ik vind het niet
erg een computerweduwe te zijn.
Flair, 19-01-88
De informatiesnelweg begint steeds meer op het
echte leven te lijken. Computerweduwen in de vs
kunnen nu ook via het Internet van hun aan surfen
verslaafde partner een einde maken aan de relatie.
De Morgen, 17-04-98
computerwinkelen, via de computer bestellingen
doen die vervolgens aan huis w o r d e n bezorgd.
M e e r m a a l s gehoord in de jaren negentig.
concentratieschool, voornamelijk in België:
school voor m i g r a n t e n k i n d e r e n .
Ook Wallage gaf vrijdag in een verklaring aan
dat hij het ontstaan van zogenoemde 'concentratiescholen' met onevenredig veel allochtone kinderen een 'ongewenst maatschappelijk verschijnsel'
vindt.
de Volkskrant, 04-0 j-91
In de concentratiescholen moeten leerkrachten in
moeilijke, zoniet onmogelijke omstandigheden migrantenkinderen begeleiden.
De Morgen, 0^-04-94
Concentratieschool: waar overwegend scholieren van buitenlandse origine zijn ondergebracht.
Begint hier en daar stilaan op apartheid te lijken.
Er wordt gewerkt aan een beter systeem.
Jef Coeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
De buurtschool is helaas een 'koncentratieschool'.
Knack, 04-01-9 7
conceptalbum,-elpee,-plaat, a l b u m , g r a m m o foonplaat of cd w a a r v a n de n u m m e r s zowel in
muzikaal als tekstueel opzicht een onlosmakelijke eenheid v o r m e n . Bijvoorbeeld Voorde
overlevenden van Boudewijn de G r o o t , Tommy
van T h e W h o en Sergeant Pepper's
Lonely
Hearts Club Band van T h e Beatles.
Het uiterst jazzy album 'Grace & Danger' uit
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i 9Ho is een onbetwistbaar hoogtepunt, eer. con
ceptplaat haast, omdat alle songs op ondragelijk
schaamteloze wijze het stukgaan van een relatie tot
leven brengen.
Vinyl, oktober 198s
Anderzijds maker van zwaar filosofische
conceptelpees als 'Song of the Marching Children'
en 'Atlantis'.
Oor, 1 z-i 2-86
'What's going on' was één van de eerste conceptalbums en nog succesvol ook.
Vinyl, april 1987
'Innuendo' is dan ook een soort conceptelpee
over een luchtbel, waarvan de klank pendelt tussen
flamboyant en bombastisch.
Humo, 21-03-91
condomerie, winkel w a a r c o n d o o m s en andere
seksartikelen verkocht worden.
Curiosi als de krakersrellen, oorbellen en haarnet jes voor soldaten, de condomerie en het hasjmuseum vinden wél gretig aftrek.
NRC Handelsblad, 10-07-87
Condomerie Het Gulden Vlies aan de Warmoesstraat verheugt zich naar het schijnt in grote bloei,
en ondanks de wat gereserveerde berichten van
sommigen ben ik bereid het zaakje ongezien te beschouwen als een parel van het Amsterdamse boetiekbestand.
HP/De Tijd, o y-o 3 -9 •$
En mannen - ook blanke! - kiezen ook opvallend
vaak zwart. Soms past dat bij hun homo-outfit van
zwart leer. Maar andere mannen doen het, volgens
de condomerie, omdat ze met een zwart deel ineens
helemaal anders zijn.
Lydia Rood: Zij baar zin, 1995
condomobiel, in Vlaanderen: zie citaat. —» pausmobiel'.
Condomobiel: een omgebouwde bakfiets (triporteur) die rondrijdt op feesten, Gentse en andere.
Het vehikel trekt de aandacht doordat het condooms, in alle soorten en maten, tracht te slijten.
Het is een initiatief van jongerenorganisaties, die
daarmee het veilig vrijen willen bevorderen. Zij
stoten wel eens op de onwil van puriteinse overheden.
lef Coeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekie, 1994
condoomschroom (<— Eng. condom

fatigue),

angst, onwil o m een c o n d o o m te gebruiken.
Het is wetenschappelijk aangetoond: Nederland
lijdt aan condoomschroom.
Vrij Nederland, 17-07-93
verlegenheid m.b.t. seksuele aangelegenheden.
Een tijdje geleden belichtte een Nederlands onderzoek met de prachtige benaming 'Condoomschroom' het fenomeen dat jonge mannen niet langer opvallen door hanig versiergedrag, maar integendeel door een gebrek aan initiatief.
De Morgen, 14-02-98
confectiepop, -soul, -nummer enz., popmuziek
(soul enz.) voor een groot publiek, dus erg
makkelijk in het oor liggend; erg commerciële
muziek, bestemd voor de grote massa. Pejoratief. —>
consumptiepop*.
... de meer sophisticated jazzy confectie-pop.
Oor, 07-05-83
Er is niets tegen de confectiepop van Chris, maar
er is ook heel weinig voor.
Oor, 14-06-86
Geen confectiepop, maar 'haute-couture'.
Muziek Express, december 1987
De Engelse zanger David Sylvian behoort niet direct tot het wereldje van de snelle confectiepop of
exuberante clipcultuur.
Avenue, februari 1988
... al die bloedloze confectiepop.
Fabiola, oktober 1988
Carpenters. Ken en 'Barbie' Karen. Gelikte allAmerican confectiepop, gemaakt door ideale
schoonzoon en -dochter.
Oor, 17-04-93
configuratie, zie eerste en tweede citaat.
Configuratie: 1) De wijze waarop het computersysteem is samengesteld en geprogrammeerd, z)
Het geheel van apparaten en programmatuur.
Hans Kramers: Microtermen, 1988
Configuratie: 1) De manier waarop de verschillende onderdelen van een computersysteem op elkaar zijn aangesloten en afgestemd. 2) De instellingen van een programma. Veel programma's bieden
de gebruiker de mogelijkheid zijn of haar voorkeursinstellingen (preferences) te bewaren.
Computerterminologie.
Van ASCII tot Z-Modem,
1992
Na installatie van de software en het opnieuw

opstarten van de computer vindt de configuratie
plaats.
PC-Active, november 1997
Hoe je het ook draait of keert, een nieuwe pc kost
veel geld en is voor sommigen té duur. Voor een gemiddelde configuratie moet toch tussen de 50 a
60.000 frank worden neergeteld.
NetWerk, december 1997
consensusmodel, zie citaat.
Het is onwaarschijnlijk dat het in Nederland beproefde 'consensus-model' (overheid in samenspraak met belangenorganisaties) op Europees niveau ingang zal vinden.
Trouw, 12-11-93
console (<— Eng.), als c o m p u t e r t e r m :
bedieningspaneel; systeemkast; combinatie van
toetsenbord en beeldscherm.
Console is een bedieningspaneel voor een computer.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989
Het meest opvallende en praktische aan de
Packard Bell PC's is de Mediaselect. Dit is een console die je onder de monitor plaatst en die als een
soort bedieningspaneel voor je PC fungeert.
NetWerk, maart 1997
Na lang te hebben geredetwist over de mogelijkheden van de verschillende consoles, na u de
respectieve voor- en nadelen uit de doeken te hebben gedaan, en na u alle nodige inlichtingen te
hebben verschaft om een risicoloze keuze te maken, richten we nu even de schijnwerpers op de actualiteit.
Computer Shopping in Belgium, april 1997
consuminderaar, iemand die aan
consuminderen*
doet. Eufemisme.
Ook voor 'consuminderaars' is er op het internet
interessante informatie te vinden.
Personal Computer Magazine, oktober 1997
consuminderen, minder geld uitgeven; zuinig
zijn; op alles en nog w a t besparen. Deze eufemistische woordspeling o p consumeren is bedacht door Rob van Eeden en H a n n e k e van
Veen, auteurs van de Vrekkenkrant.
Sinds begin jaren negentig.
Steeds meer mensen gaan steeds meer consuminderen. Dat nieuwe woord betekent hetzelfde als
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'zuinig aan doen'. Het werd bedacht door de
Haagse consultant Rob van Eeden (47) en zijn
vrouw Hanneke van Veen (50), van beroep psychotherapeute.
Vrij Nederland, 22-01-94
Steeds meer 'upper middle class' burgers schrijven Hanneke van Veen en Rob van Eeden, zijn de
schaamte voorbij. Zij kopen bij Aldi, Wibra en
Zeeman. In 'Meer doen met minder' schetst dit
vrekken-echtpaar een wereld waarin 'consuminderen tot aan de pijngrens domineert'.
Elsevier, 20-08-94
'Meer doen met minder', het tweede boek van het
vrekkenechtpaar Hanneke van Veen en Rob van
Eeden, kwam onlangs uit. Daarin bepleiten de
'Gert en Hermien van de nieuwe Zuinigheid' dat
we allemaal moeten consu'minderen' in plaats van
consu'meren' wil de wereld niet aan spilzucht ten
ondergaan.
Opzij, juli/aug. 1994
In Holland heeft lang de ' Vrekkenkrant' bestaan
en daarin werd voortdurend over, ik krijg het
haast niet op papier, zo steekt mij de walg, er werd
gesproken over 'consuminderen'.
De Morgen, 23-01-97
Moeten we om de natuur een plezier te doen niet
juist 'consuminderen'?
Elsevier, 25-10-97
In de kleedkamer wachten andere 'artiesten met
het hart op de juiste plaats' op hun beurt. 'Consuminderen!' galmt Simon Vinkenoog door de catacomben.
Nieuwe Revu, oy-01-98
consumptiepop, pejoratief voor 'commerciële
p o p m u z i e k ' . —> confectiepop
.
The Stranglers, die zich steeds meer toelegden op
softe en glad geproduceerde consumptiepop.
Oor, 18-05-85
Dead or Alive grossiert in het soort consumptiepop waarbij alleen de beats per minute tellen.
Oor, 01-06-85
Green, de spil van 'Scritti Politti', heeft al jaren
patent op tot in de chips verzorgde consumptiepop
op lichte funk-leest.
Avenue, juli 1988
Electronische funk van het soort dat snijdt, te intelligent om onder te gaan in de stroom consumptiepop ...
Pop 1987-1988.
1987
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Kroniek van een

muziekjaar,

De Engelse muziekpers, nimmer een vnemi van
Wham's inderdaad stuitend leeghoofdige con
sumptiepop, had de bijl reeds geslepen.
NRC Handelsblad, 09-04-88
Consumptiepop met geëngageerde teksten...
Haagse Post, 23-04-88
contactambtenaar, a m b t e n a a r van Justitie die
asielzoekers bij h u n a a n k o m s t in ons land opvangt en naar h u n verhalen luistert. Hij vraagt
naar de achtergronden en de motieven van de
asielzoeker, terwijl de 'beslissingsambtenaar'
oordeelt op basis van het dossier en zonder de
asielzoeker te hebben gezien. De c o n t a c t a m b t e naar tracht eveneens coördinatieproblemen op
te lossen.
De dienst grensbewaking (204 man sterk) draagt
asielzoekers over aan contactambtenaren van Justitie, die een voorpost op Schiphol hebben.
Elsevier, 20-11-93
Bij w v c menen ze dat de asielzoekerscentra nu al
zo sober als wat zijn. Daar wordt weer lacherig gedaan over het gebrek aan efficiency van Aad Kosto's 'contact- en beslisambtenaren'.
Vrij Nederland, 30-10-93
Reken maar dat d'Ancona liever gezien had dat
Kosto een paar honderd nieuwe contactambtenaren aanstelde, in plaats van marechaussees.
HP/De Tijd, o 1-04-94
Frank Poll, geroutineerd contactambtenaar, laat
zich niet afleiden door emoties.
HP/De Tijd, 17-04-98
containerwoning, container die tijdelijk als woning w o r d t ingericht. O o k wooncontainer
.
Vijf jaar geleden besloot Kampen probleemgezinnen buiten de stad te huisvesten. Vier gebruikte
containerwoningen werden aan de rand van een
industrieterrein tegenover het woonwagenkamp
gezet. Een wandeling maakt duidelijk dat er een
overtreffende trap is in onaangepastheid. Rond
drie van de vier vale gebouwtjes is een tuintje aangelegd, hier en daar bloeit een bloem. Eén containerwoning staat in een wildernis, voor de ramen
hangen smoezelige lappen.
NRC Handelsblad, 16-08-96
contract met de burger, in Vlaanderen; voor de
definitie zie dialoog' met de burger.
Wathelet zit gevangen in de hoge verwachtingen
die hij begin jaren negentig heeft geschapen met

zijn 'Contract met de burger', en de magere relaties
die hij kon voorleggen.
De Standaard, 03-05-98
controleren (onder invloed van Eng. to control,
in deze zin gebruikt), beheersen; dicteren; zijn
wil opleggen. Vooral in de sport.
Mede door het warme weer en de afwezigheid
van vedetten met voldoende autoriteit om de koers
te controleren, was het wedstrijdverloop uiterst
grillig...
Benjo Maso: Het zweet der goden, 1990
De Rokado's controleerden de koers.
Ron Couwenhoven: Wielerklassiekers, 1990
Daar heb je ook geen ploeg meer die de koers gaat
controleren.
Nieuwe Revu, 16-07-92
Klassementleider Miguel Indurain verkeert in
zijn favoriete positie. 'Ik kan me beperken tot het
controleren van de koers...'
de Volkskrant, 11-07-95
cookie (<— Eng. 'koekje'), als c o m p u t e r t e r m :
tekstregel met zeer specifieke informatie, neergeschreven in een speciaal d a a r v o o r bedoeld
bestand op de harde schijf n a a r aanleiding van
een bezoekje o p een bepaalde internetsite. De
term is met de o p k o m s t van het Internet
populair geworden.
Cookies zijn onschuldige tekstbestandjes die op
uw harde schijf staan om webmasters van de websites die u bezoekt een idee te geven hoe vaak u hun
webpagina's bezoekt. In een cookie staan gegevens
als het adres van de door u bezochte website, uw
eigen naam en informatie over de ingevoerde gegevens in een box op een webpagina, bijvoorbeeld
een zoekstring of een ander stukje tekst. Als u weer
terugkeert naar een webpagina, dan is de kans
groot dat u bij een zoekopdracht niet opnieuw een
woord hoeft in te voeren maar deze al is ingevuld.
PC-Active, maart 1998
Cookies worden veelal aangewend bij winkelen
op het Internet. Het is meestal niet de bedoeling
van de cybershop je aankopen permanent te registreren om bijvoorbeeld een beeld te krijgen van je
koopgedrag.
Computer thuis in bedrijf, maart 1998
Vroeger loonde het accepteren van cookies zonder meer de moeite. Er werd dan simpelweg een bestand op je harde schijf geplaatst, met daarin een
beperkt aantal persoonlijke gegevens.
NetWerk, mei 1998

cool (<— Eng.), informele jeugdtaal voor 'erg
goed; leuk; tof'. Sinds de jaren zeventig in gebruik.
Ik wou effe zegge dat jullie een helemaal te cool
blaadje maken...
Webber, januari 1998
co-ouders, ouders die gescheiden leven, m a a r samen blijven zorgen voor de opvoeding van h u n
kind(eren).
Meestal wonen co-ouders in verschillende huizen
en pendelen de kinderen om de dag, om de week of
om de maand heen en weer.
HP/De Tijd,.11-04-97
co-ouderschap, het o m de beurt opvangen van de
kinderen door gescheiden ouders; ook het door
o n g e h u w d s a m e n w o n e n d e n gezamenlijk o p voeden van een kind. De wettelijke regeling
hieromtrent bestaat sinds 1 9 8 5 . Sinds 1990 is
in Nederland ook wettelijk vastgelegd d a t de
ouder aan wie het gezag over het kind niet is
toegekend, toch recht heeft o p o m g a n g met het
kind. Sindsdien is de wettelijke d r u k o m te komen tot co-ouderschap na de scheiding toegenomen.
Co-ouderschap houdt in dat de gescheiden
vader en moeder beurtelings hun kinderen verzorgen.
NRCHandelsblad,
24-08-85
In meer dan één opzicht was 1989 een merkwaardig jaar. Ook inzake co-ouderschap, zoals nu
blijkt uit een artikel in het Rechtskundig Weekblad
van 13 januari. In Leuven heeft de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg op z i september
1989 een baanbrekend vonnis geveld door coouderschap toe te staan, ook al stemde een ouder
daar niet (langer) mee in. Tot nog toe werd coouderschap slechts toegestaan als beide partijen
daarmee instemden.
De Morgen, 30-01-90
Sinds 1986 kunnen ongetrouwd samenwonende
en gescheiden mensen gezamenlijke ouderlijke
macht krijgen en bestaat juridisch het verschijnsel
co-ouderschap.
Opzij, juni 1990
De meeste ouders die voor het co-ouderschap
kiezen, doen dat om de schade van de scheiding
voor hun kinderen zoveel mogelijk te beperken.
HP/De Tijd, 11-04-97
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cop (<— Eng.), jeugdtaal voor 'politieagent'.
De agenten reden verder zonder iets te zeggen.
'Kloten-cops.'
Tom ter Bogt: Opgroeien in Groenlo, 198-7
Ze weten dus dat hij geen zaken doet met de
cops...
Bert Hiddema: Dubbele mandekking, 1988
Net nog bij de cops geweest...
René Appel: De derde persoon, 1990
CosaNostra (<— Ital. 'onze z a a k ' ) , (oorspronkelijk geheime) b e n a m i n g voor de Amerikaanse
maffia. Term in 1962 gegeven d o o r Joseph
Valachi, een voormalig lid. Bij ons m a a k t e het
w o o r d vanaf het begin van de jaren tachtig opgang. Verschueren (1991) n a m het als eerste
woordenboek op.
Cosa Nostra doet in pizza's, drugs en vuilnis.
NRCHandelsblad,
z 1-12-85
Palermo is te lang vereenzelvigd met de misdaden
van de Cosa Nostra.
Haagse Post, 15-02-86
'La Cosa Nostra', het Amerikaans filiaal van de
Siciliaanse maffia, in de volksmond ook wel 'het
syndikaat', of meestal kortweg 'Mob' genoemd.
Humo, 12-06-86
De magistraat grinnikt mijn verwondering weg
over de dodelijke escalatie die de Cosa Nostra de
laatste weken op Sicilië heeft ontketend.
Elsevier, 12-11-88
Volgens de Internal Revenu Service IRS (de Amerikaanse belastingdienst) zijn via het Nederlandse
imperium grote bedragen aan zwart geld witgewassen van de grootste pornohandelaar ter wereld, de aan de Cosa Nostra (de Amerikaanse mafia) gelieerde 'Czar of Porn' Reuben Sturman uit
Cleveland, Ohio.
Het Parool, 18-01-92
Een handlanger van de nummer twee van de
'Cosa Nostra', de Siciliaanse maffia, zette jarenlang via ons land een wereldwijde handel in drugs
en cocaïne op.
De Standaard, 05-10-96
La Cosa Nostra, de Amerikaanse mafia, heeft
haar beste tijd gehad, en die vergane glorie begint
zich langzaam maar zeker ook in de bijbehorende
non-fictie te manifesteren.
Het Parool, 20-06-97
co-schap, stage voor artsen. De t e r m is al oud,
m a a r bleef lange tijd beperkt tot het jargon en
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dook vrij laat op in de gangbare woordenboeken.
Jonge onbezonnenheid, noemt ze het achreraf.
Na vier jaar studie stagneerde haar planning:
maandenlange wachttijden voor de co-schappen
(zo heten stages voor artsen) waren inmiddels normaal.
Vrij Nederland, 19-12-92
Als ouderejaars verloven ze zich, als ze van stand
zijn, met een meisje uit de kennissenkring van hun
ouders. Is dat niet voorradig, dan kiezen ze uit het
ziekenhuis, waar ze co-schap lopen, een lieve verpleegster.
Lisette Lewin: Een hart van prikkeldraad, 1 992
Volgende week begint Jan-Hein aan zijn coschap.
Marijke Harberts: Doezamand, 1994
Nu loopt hij co-schappen en eind november
kreeg hij al een opleidingsplaats tot internist.
Elsevier, 21-12-96
couch-potato (<— Am.-Eng.), pejoratieve aanduiding voor iemand die de godganse dag op een
sofa voor de televisie zit en aan cocooning
doet; televisiejunk; iemand die op een passieve
manier televisiebeelden consumeert. De term
werd volgens de u s Trade M a r k Registration
voor het eerst gebruikt op 15 juli 1976. Zie ook
M a r e De Coster: 'Voer voor videoten', Onze
Taal, november 1 9 9 3 .
Ze bestaan echt: de televisieverslaafden, die geen
hoger genot kennen dan het onafgebroken televisiekijken, liefst naar meerdere toestellen tegelijk.
Dag en nacht zitten ze op de bank, zich voedend
met junkfood dat zich onder handbereik bevindt.
De couch potatoes dragen hun versierselen met
trots en laten zich door niets, zelfs niet door sex,
van hun geloofsbeoefening afbrengen.
Vinyl, januari 1988
Het winnende couch potato-pak van Pascale
Gatzcn was iets minder extreem: praktische kniegaten en een verticale borstsplit voor de gezelligheid.
de Volkskrant, 08-06-91
En zo zitten we als 'couch potatoe's' op de bank
naar de oorlog en de rest van de wereld te kijken.
NRC Handelsblad, 26-11-91
Tegen de tijd dat zij de lagere school verlaten,
hebben deze kleine couch potatoes gemiddeld
achtduizend moorden en honderdduizend andere
gewelddaden op het scherm zien plaatsgrijpen...
Elsevier, 1 8-04-92

Het zijn geen 'couch potatoes', ze gebruiken TV
niet als behang en zijn dus ook minder snel te vangen.
HP/De Tijd, 22-10-93
De dood van baseball noopt de intelligenteren tot
een herbezinning op hun waarden: was het nou
écht zo fantastisch om elke avond als een couch
potato (een leunstoelbintje) voor de buis te hangen, juichend of jankend, met verwaarlozing van
gezin en huisdier?
Trouw, 09-12-94
Dansen met The Bang Gang betekent voor twee
'couch potato's' een ware uitputtingsslag, maar lol
dat we hebben.
Flair, 12-11-96
Door het eten van junkfood verwordt de cocoonende dertiger inmiddels tot een 'couch potato'.
Vrij Nederland, 06-05-97
Aanleiding voor het melige tripje door Amerika
waarop B&B voor huurmoordenaars worden aangezien, een bus nonnen terroriseren en de president ontmoeten - is de diefstal van hun dierbaarste
bezit, de TV. N U maar hopen dat de 'couch potatoes' hier hun doorgezeten bank voor verlaten.
Nieuwe Revu, 21-05-9-/
counterprogrammering, het zodanig plannen
van televisieprogramma's d a t m e n een gelijktijdig uitzendende o m r o e p of zendgemachtigde
actief beconcurreert. Z o kan de ene o m r o e p een
aflevering van een detectiveserie uitzenden, terwijl de andere o p hetzelfde tijdstip een muziekp r o g r a m m a met een o p dat m o m e n t zeer p o p u laire artiest plant.
Counterprogrammering doen we niet meer. Het
Rad van Fortuin begint nu om vijf over acht.
de Volkskrant,
20-04-91
cowboy, bij wielrenners een pejoratieve aanduiding voor een sprinter die in de finale o p een
brute manier de anderen voorbijgaat; een renner die niets en niemand ontziet; een w a a g h a l s .
Van Berkel, die cowboy, die kan absoluut niet
sturen en het kan hem niet schelen ook.
Tim Krabbé: 43 Wielerverhalen, 1984
De Amerikanen bleken in de wielerronde van
Zwitserland toch iets betere 'cowboys' dan de renners van de formatie-Post.
NRC Handelsblad, 26-06-87
De meeste profs waren tweederangs coureurs;

'cowboys', die kansloos waren om voor nationale
amateurselekties in aanmerking te komen en zich
enkel konden onderscheiden door het bezit van een
proflicentie.
Wieier Revue, 27-05-88
Daardoor kon Gaul met zijn 'cowboys' in de
vlakke ritten de koers heel moeilijk kontroleren.
Wieier Revue, 10-06-88
cowpunk (<— Eng.), mengeling van p u n k en
country-and-western. Als benaming voor de
muzikale stijl, en v a n d a a r voor iemand die deze
muziek beoefent. Sinds begin jaren tachtig.
De nieuwe trend heet niet meer New Positive
Punk, niet meer Garagerock, maar Cowpunk.
Vinyl, 06-06-85
Plotseling speelt elke groep met een banjo cowpunk.
Oor, 21-09-85
Goed, cowpunk, dat monsterverbond tussen
koeiejongens en rattekoppen lijkt over zijn hoogtepunt heen...
Vinyl, april 1986
Dolle pret wordt het vervolgens met surprise-act
Disneyland After Dark: deze cowpunks uit Zweden bewezen zich vorig jaar al op het Heibergfestival en Futurama.
De Morgen, 17-07-87
De Arnhemse Texas Rangers vliegen net niet uit
de bocht met hun cowpunk-nummertje.
Oor, 27-08-88
Blood On The Saddle speelt niet alleen cowpunk, maar eigenlijk alles wat zich tussen bovengenoemde genres bevindt.
Oor, 10-09-94
crack (<— Am.-Eng.; afgeleid van het k r a k e n d
geluid d a t de buisjes m a k e n bij het roken),
slangbenaming voor een goedkoop cocaïnederivaat dat o n t s t a a t door cocaïne in gedistilleerd
water aan de kook te brengen. H i e r d o o r lossen
de chemische substanties o p die de verkoper
soms door de drugs mengt. Crack kan o p verschillende manieren w o r d e n ingenomen. H e t
kan o p een zilverpapiertje verhit w o r d e n en vervolgens d o o r een rietje worden opgezogen. H e t
kan echter ook genuttigd w o r d e n in een speciale glazen pijp met in de k o p een propje ijzerd r a a d . H i e r o p w o r d t de cocaïne d a n t o t verhitting gebracht, w a a r d o o r deze oplost. De vloeistof zakt langs de ijzerdraad geleidelijk n a a r be-
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neden, w a a r d o o r ze in verdampte vorm in de
luchtwegen kan worden gezogen. Crack heeft
de reputatie erg verslavend te werken. De drug
is ook erg g o e d k o o p en heeft vooral in Amerika
tot veel agressie en criminaliteit geleid. De term
ontstond in 1985, m a a r de substantie zelf was
al een p a a r jaar eerder bekend.
De 'cracks 1 , glazen cocaïnebuisjes die worden
gerookt en die in de Verenigde Staten in korte tijd
een allesoverheersend probleem zijn geworden,
zijn hier nog niet gesignaleerd.
N R C Handelsblad,
16-08-86
De hulpverleners daar waren formeel: 'Wij hebben nog niemand gezien die crack gebruikt en
daardoor in moeilijkheden zit.'
Humo, 29-01-87
Crack maakt het bewerkelijke basen overbodig.
In Nederland zou het niet echt in opmars zijn, omdat junks het ritueel van het basen prefereren boven een haastig gebruik op straat.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
In 1991 oordeelde het hooggerechtshof van de
staat Minnesota dat een wet die crack beduidend
harder aanpakte dan coke in poedervorm onrechtmatig discrimineerde tegen zwarten.
Elsevier, 18-11-95Een neger en iets dat brandt, dat zal wel crack
wezen, zo redeneert men.
Nieuwe Revu, 20-1 r-96
crackbaby, ongeboren kind van wie de moeder
aan crack* verslaafd is.
Maar boven de herrie uit klinkt het gehuil van de
baby's, een katachtig gejammer dat door merg en
been gaat en dat volgens de verpleegsters typerend
is voor crack-baby's.
Vrij Nederland, 24-02-90
cracker (<— Eng.), kraker; iemand die zich onrechtmatig toegang verschaft tot een computersysteem o m informatie te stelen. —> hacker*.
De term cracker is ook van toepassing op hackers
die informatie stelen om er financieel beter van te
worden.
Kijk, mei 1995
crank (<—Am.), zie citaat.
Nu zijn de Verenigde Staten in de ban van crank:
goedkoper dan coke (40 gulden voor een dagportie), heftiger dan speed (roes van veertien uur; vier
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dagen slapeloosheid) en makkelijk zelt te maken
(van onder andere efedrine). Het poeder kan worden gesnoven, gespoten of g e r o o k t - d a t laatste
middels een netje en een verhitte gloeilamp. Vooral schoolkinderen zijn er dol op, maar ook onder
zwaarlijvigen slaat crank erg aan: het rekent subiet
af met eetlust.
Nieuwe Revu, o 1-07-98
crash (<— Eng.), het vastlopen van de computer,
bijvoorbeeld als gevolg van systeemfouten.
M e n zegt ook wel dat de computer zich ophangt.
Natuurlijk was er in die eerste maand ook de eerste 'crash', die hoefde hij maar één keer mee te maken om te weten hoe vreselijk dat is. Midden in de
nacht was ten gevolge van een beginnersfoutje opeens het toetsenbord als bevroren, 'warm reboot'
werkte niet meer.
Haagse Post, 22-03-86
crashcar(pseudo-Eng.), zie citaat.
De verpleger hielp reanimeren en daarbij werd
het kunstgebit van de man verwijderd en op de
'crash-car' gelegd, een wagentje met reanimatiebenodigdheden.
de Volkskrant, 06-11-9$
crasher(<— Eng.), pejoratief voor 'computervandaal'.
In plaats van een paar regels die de kraker meer
bevoegdheden geven, kun je er ook een commando
aan verbinden dat bestanden vernietigt of de computer lam legt. Wat deze computervandalen of
'crashers' doen, is de moderne variant van verkeersborden uit de grond trekken.
de Volkskrant,
30-0s-87
crashteam (<— Eng.), een medisch team dat uitgerust is voor spoedoperaties; ongevallenteam.
Een team van medisch specialisten zal de komende twee jaar uitrukken bij ongelukken met zwaargewonden in Den Haag en omstreken. Dit 'crashteam' is een experiment van de gemeente Den
Haag.
NRC Handelsblad,
02-12-88
Bij verkeersongelukken met zwaargewonden in
Den Haag en omgeving wordt vanaf volgende
week een zogenoemd crashteam ingezet. Dat heeft
de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Het crashteam wordt gevormd door medisch specialisten,

die zonodig bij de plek van het ongeluk spoedoperaties kunnen uitvoeren.
de Volkskrant, 03-12-88
Crash team: (ongevallen-ploeg) mobiele ploeg
geneeskundigen met zodanige uitrusting dat zij bij
calamiteiten zoals grote ongevallen ter plekke medische hulp kunnen verlenen en zelfs spoedoperaties kunnen uitvoeren.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
meer algemeen: een ploeg van specialisten of
adviseurs die w o r d t ingeschakeld bij noodgevallen, urgente problemen van allerlei aard.
... een speciaal voor het prostitutieprobleem opgericht 'crashteam'...
NRCHandelsblad,
03-10-87
Burgemeester Peper had elders, in een voor de
prostitutie opgericht beleidsorgaan, het 'crashteam', wel gehoord dat V.d.V. in het gokwezen zat.
NRC Handelsblad,
09-04-88
crazy (<— Eng.), jeugdtaal voor 'gek, dol'.
Stel je voor: je bent helemaal crazy van skiën.
Pop foto, januari 1988
Want op een gegeven moment word je gewoon
helemaal crazy van dat gescratch, die macho-raps
en die maffe ritmes.
Muziek Express, mei 1988
creatief boekhouden (mog. <— Eng. creative accounting), eufemisme voor 'de boeken vervalsen; sjoemelen'.
Wanneer klanten met creditcards betaalden, ging
het geld direct naar Zwitserse bankrekeningen.
Soms verleenden derden hun medewerking aan
deze vorm van 'creatief' boekhouden.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199j
Voorstanders van een harde euro maken zich zorgen dat de Franse socialisten niet zo hechten aan
de criteria die de lidstaten moeten halen om te
worden toegelaten tot de E M U . Maar zij vergeten
dat de gaullisten daarin niet serieuzer waren.
'Kwestie van creatief boekhouden,' zei een hoge
ambtenaar op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken dit voorjaar.
Elsevier, 14-06-97
Bovendien moet hij eerst maar eens laten zien dat
hij ook fraaie cijfers kan realiseren zonder creatief
boekhouden.
HP/De Tijd, 20-02-98

creep (<— Eng.), engerd; raar iemand; freak.
Voornamelijk jeugdtaal.
'De enigen die bellen,' stelt Van den Boogaard,
'zijn creeps - bijvoorbeeld een man die wil dat zijn
geslachtsdeel in Croma wordt gebakken.'
Nieuwe Revu, 14-01-98
Creutzfeldt-Jakob: ziekte v a n - (naar H a n s
G e r a r d Creutzfeldt, 1 8 8 3 - 1 9 6 4 , en Alfons M .
J a k o b , 1 8 8 4 - 1 9 3 1 , Duitse neurologen die het
verschijnsel voor het eerst beschreven), degenererende hersenziekte, veroorzaakt door een virus en meestal v o o r k o m e n d rond de middelbare
leeftijd. Uit recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat deze ziekte kan w o r d e n overgedragen via bloedtransfusies. M e n s e n die tot risicogroepen behoren, w o r d t d a a r o m aangeraden
niet langer bloed te doneren. O o k het eten van
r a u w vlees en hersenen en de blootstelling a a n
leer en aan meststof w a a r i n hoeven en h o o r n
verwerkt zijn, zou het risico o m deze ziekte te
krijgen verhogen. Sinds ca. 1 9 7 1 .
De ziekte van Creutzfeldt-Jacob treft ongeveer
één op de miljoen mensen en treedt normaal gesproken niet op voor het vijftigste levensjaar. Z o
gauw de verschijnselen zich openbaren, gaat het
echter snel: patiënten dementeren en krijgen last
van ernstige motorische stoornissen. Na een jaar
zijn ze meestal dood.
Trouw, 03-09-93
Ook Afrika kent nu de dollekoeienziekte. Er bevinden zich dolle dromedarissen in Somalië, er zijn
meer Creutzfeldt-Jakobgevallen dan voorheen en
Brits besmet rundvlees wordt via de gewone commerciële kanalen verspreid over een kontinent met
vijfhonderd miljoen inwoners.
De Morgen, 13-06-96
Onderzoekers van de universiteit van Montpellier hebben voor het eerst aangetoond dat een aap
via het voer een Creutzfeld-Jakob-achtige ziekte
kan oplopen. Hun resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het Britse medische vakblad 'The Lancet'.
NRC Handelsblad,
06-07-96
Britse wetenschappers voorspellen dat de komende jaren honderden Britten per jaar zullen overlijden aan de ziekte van Creutzfeld-Jacob, na het eten
van vlees van dieren met de dollekoeienziekte.
De Morgen, 27-11-96
De Franse medische autoriteiten hebben in de jaren 1985 en 1986 willens en wetens groeihormonen voorgeschreven waarvan bekend was dat ze
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een verhoogd risico op de ziekte van CreutzfeldtJakob (de menselijke vorm van de gekke-koeienziekte) met zich meebrachten, aldus het Franse
weekblad 'L'Express'.
N R C Handelsblad, 10-01-97
Creuztfeldt-Jacob (cj) is de menselijke variant
van de dollekoeienziekte (BSE) bij runderen.
De Morgen, 11-04-98
crew (<— Eng.), muziekgroep; b a n d ; groepje hiphoppers* . J e u g d t a a k
... een van de weinige vrouwelijke HipHop-crews
van Nederland, The Devastating Female Tour.
Haagse Post, 21-11-87
Live verschilt de crew van andere acts.
Oor, 09-04-88
crimobiel, gemeentebus of bestelwagen w a a r i n
de burger zijn klachten kwijt kan over de criminaliteit in zijn of h a a r b u u r t . Begin jaren negentig in H a a r l e m ingevoerd en vrij snel ook elders
in Nederland met succes geïntroduceerd. Vgl.
andere w o o r d e n o p -mobiel, zoals condomobiet en
pausmobiel''.
... de Crimobiel-een bus waarin de gemeente
spreekuur houdt over criminaliteit - in het centrum van Haarlem is een succes. In het afgelopen
halfjaar hebben ongeveer 320 mensen zich met
klachten, advies of ideeën gemeld.
Het Parool, 24-11 -90
De Crimobiel is een omgebouwde bus van de
N Z H die twee dagen per week dienst doet als verplaatsbaar gemeentelijk aanspreekpunt. Burgers
kunnen hier bij een ambtenaar rechtstreeks hun
klachten en suggesties kwijt over de criminaliteit
in hun stad.
NRC Handelsblad, 30-11-91
Een 'crimobiel' is een bus of caravan die door de
stad trekt en waarin de bewoners klachten over onveiligheid en criminaliteit kwijt kunnen. O p het
spreekuur in de 'crimobiel' worden ze ook geïnformeerd over de wijze waarop kan worden bijgedragen aan vermindering van de criminaliteit.
Taalkalender 1994 (12 juni)
crippleware(<— Eng.), c o m p u t e r p r o g r a m m a dat
enige tijd gratis gebruikt mag w o r d e n , om het
uit te testen, en dat slechts gedeeltelijk functioneert o m d a t het incompleet is. Belangrijke
functies, zoals bijvoorbeeld afdrukken, zijn uitgeschakeld. N a registratie en betaling w e r k t het
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programma naar behoren, --^shareware
(Crippleware. Software of hardware die (opzette
iijk of niet?) 'kreupel' is: functionaliteit deugt niet,
of belangrijke functies ontbreken simpelweg. Alkprogramma's (goed of niet) die je gewoon niet aanstaan, typeer je als 'crippleware'. De systeembeheerder op je werk zal er niet blij mee zijn.
Martin Bannink: Internet. Taal, 199 s
Rob Lirb heeft het programma in Pascal geschreven en bracht geen functionele beperkingen aan,
zoals bij een zogenaamde 'cripple-ware'-versie wel
het geval is.
Computer thuis in bedrijf, april 1997
Paint Shop Pro is dus geen crippleware; software
waarvan bepaalde mogelijkheden, zoals het bewaren van bestanden, het niet doen totdat de juiste
codes worden gekocht en ingevoerd.
PC-Active, mei 1997
crossover (<— Eng. 'uitwisseling, combinatie'),
gezegd van muziek die elementen van meer dan
één muzikale stijl bevat en d a a r d o o r gericht is
o p meer d a n één m a r k t .
'Hello darling' is een crossover tussen toasting
en jazz.
Vinyl, mei 1986
Miljoenen liefhebbers hongerden naar traditionele countrymuziek, ze hadden de buik vol van al
die 'cross-over' naar pop.
Oor, 21-0^-87
De stijl en muziek van de 'psychobilly' is een
mengeling van rock 'n roll en punk. Op muzikaal
vlak spreekt men bij 'psycho' van een 'crossover';
op het vlak van kledij, haardracht en stijl van 'bricolage'.
Patrick Allegaert en Luc Vanmarcke: Op lawaai.
Jongeren en cultuur, 1989
De vijf songs klinken opmerkelijk gepolijst, alsof
de groep werkelijk de overstap wil maken naar de
reguliere MTV-heavy metal. Of zo'n crossover inderdaad haalbaar is, blijft voorlopig de vraag.
de Volkskrant, 06-12-91
(Crossover: mix van muziekstijlen zoals 'hardcore
punk' en 'speed metal'; 'crossovers' zijn kenmerkend voor de hedendaagse muziek.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal. De tipparade van de omgangstaal, 1991
Wat eind jaren tachtig misschien nog een verrassende cocktail uit eclectische tijden leek, een
grensverleggende 'cross-over' tussen hoge en lage
cultuur, is in werkelijkheid een cynische marke-

tingstrategie gebleken, gericht op dertigers die een
beetje kunstzinnigheid in huis wel chique vonden,
luidt de conclusie inmiddels ook in de vakbladen.
Elsevier, 18-01-97
crowdsurfen (<— Eng.), tijdens een popconcert
vanaf een p o d i u m in het publiek duiken en zich
boven de hoofden der toeschouwers laten
voortduwen. Jeugdtaak
Ze wilde met Ids Postma ook wel graag 'crowdsurfen', tijdens de ereronde op de EK.
Nieuwe Revu, 29-01-97
En zij dan, zult u roepen, die hun vingers niet inhielden toen een blote Rockbitch aan het crowdsurfen sloeg.
Nieuwe Revu, 12-03-97
crowdsurfer (<— Eng.), iemand die a a n crowdsurfen* doet. J e u g d t a a k
Sinds de voorlaatste cd 'Throwing Copper' behoren ze tot de 'multi-million sellers' en op Woodstock 11 lieten ze zien dat ze hun breed uitgesponnen drama kunnen verkopen aan een publiek van
'crowdsurfers'.
NRC Handelsblad, 11-04-97
cruisen (<— Eng. to cruise + -n), oorspronkelijk
'flaneren; rondslenteren; in een auto opzichtig
rondrijden'. In homojargon: het zoeken naar
een partner; in een bepaalde b u u r t flaneren in
de h o o p een p a r t n e r te k u n n e n versieren.
... dat zullen de 'cruisende' nichten en vrijwillig
vrijende paartjes de dames feministische planologen niet in dank afnemen
Haagse Post, 07-02-87
Het cruisen in de binnenstad is pas verdwenen op
het moment dat meer bars dan alleen 'Argos' donkere kamers creëerden voor anonieme en vluchtige
seks en een geautomobiliseerd homopubliek parkeerplaatsen langs de autoweg daarvoor ging gebruiken.
Gert Hekma e.a.: De roze rand van donker Amsterdam, 1992
In parken proberen jongens de aandacht van
klanten te trekken door te 'cruisen', een soort flaneren, maar ze kunnen ook in hotels terecht.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
Het gros van de mensen loopt sowieso te cruisen
in de duinen.
Nieuwe Revu, 14-05-97

Het zijn nu vooral mannen die na het werk nog
even 'cruisen'.
HP/DeTijd,
05-12-97
cruising (<— Eng.), het cruisen '.
Seksuele nevenactiviteiten zijn er in Splash niet
bij - 'cruising' wordt niet aangemoedigd en de
sauna heeft een raampje zodat je er niet onbespied
kunt zijn.
Haagse Post, 06-12-86
In de jaren vijftig kregen ook twee oude woorden
nieuwe betekenissen. Het begrip 'cruising', oorspronkelijk gewoon 'kruisend' of 'varend' beduidend, viel in handen van de teenagers en ging iets
betekenen als doelloos rondrijden in de van pa gekregen bolide, Elvis op oorlogssterkte aan, en
maar gillerige meisjes oppikken die niet meer op
jongens vielen maar op de auto's waarin ze reden.
Tegenwoordig hoort 'cruising' thuis in de homowereld waar het zo ongeveer 'mannenjacht' betekent.
Trouw, 19-05-88
C-status, niet-officiële benaming voor een verblijfsvergunning die o m klemmende redenen
van humanitaire aard w o r d t verleend aan een
asielzoeker.
Asielzoekers die drie jaar of langer een voorwaardelijke vergunning hebben, komen in aanmerking voor de C-status, de vergunning tot verblijf.
NRC Handelsblad, 05-12-97
culi, informeel voor 'culinaire snob; gastron o o m ' . H e t eerste citaat is een woordspeling
met inktkoelie 'schrijver'. —> foodie*.
Waverley Root was een van de grote voorlopers
als het om inktculi's, om schrijvende foodies
gaat...
Elsevier, 11-10-97
Geen klaar-is-Kees-boek, maar een doorwrochte
studie voor culi's met een hoog smaakgehalte die
van nuances houden.
HP/De Tijd, 13-03-98
cult (<— Eng.), (behorende t o t een) subcultuur,
levensstijl; iets d a t grote snobistische of artistieke w a a r d e heeft voor een kleine groep mensen. K o m t voor als zelfstandig en als bijvoeglijk
n a a m w o o r d . Vaak ook in samenstellingen als
cultboek,
-film.
Toen begin 1985 de eerste berichten uit Engeland
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kwamen over een verfilming van 'Absolute Beginners', wist slechts een enkele cultsnob wat dat boek
van Colin Mac Innes betekende.
Vinyl, mei 1 986
Repo man werd twee jaar geleden een cultfilm in
Amerika.
Fabiola,juni 1986
Je weet misschien dat Neil Jordan met zijn vorige
film 'Company of Wolves' een enorme culthit had
in Engeland en Amerika.
Oor, 07-02-87
Schnittke is mede door het bekwame promotiewerk van een vriend van hem, violist Gidon Kremer, een beetje een cult-figuur geworden, maar mij
kan het niet schelen of zijn muziek in de mode is of
niet.
Avenue, februari 1988
Er zijn films en er zijn cultfilms. Wat is het verschil? Van een gewone film, goed of slecht, zou je
kunnen zeggen dat hij op een gerecht lijkt waarin
alle verschillende ingrediënten redelijk op elkaar
afgestemd zijn. In een cultfilm overheersen een of
meer ingrediënten alle andere: de obsessies van de
regisseur, de persoonlijkheid van de hoofdrolspeler, de decors, het scenario, het camerawerk, enz.
NRCHandelsblad,
09-03-90
De reacties uit de kunstwereld op zijn benoeming
waren unaniem positief. Van Hove is bijna cult.
Elsevier, 17-05-97
culturati, kunstenaarselite.
Kijk, er is gewoon geen postmodern denken in
wat voor systeem dan ook onder te brengen, maar
daar willen de culturati niet aan.
Haagse Post, 18-04-87
Het is vernissage-tijd, 'happy hour' voor de culturati van de hedendaagse kunstscene die, nieuwsgierig als ze zijn, allemaal 'acte de presence' geven.
Haagse Post, 24-10-87
De culturati.
Kop in Avenue, januari 1995
cultureel correct (naar anal, wan politiek"
correct), hetgeen door de critici als cultureel
v e r a n t w o o r d beschouwd w o r d t ; meer algemeen voor iets d a t in een bepaalde kring zo
h o o r t , bijvoorbeeld een boek w a a r m e e men
zonder zich te schamen voor de dag kan komen
in intellectuele kringen.
Als Donna Tartt's roman hier cultureel correct
(cc) heet, houdt dat geen oordeel in over de literai-
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re waarde van dat boek. De term /egt meer o\cr
lartt's lezers dan over haarzelf, meer over perceptie dan over prestatie. Het c o g e h a l t e schuilt hem
in de driftig doorgefluisterde mare 'dat je dat boek
gelezen moet hebben'. Zulk gefluister leidt tot verkoopcijfers die de mare op hun beurt weer aanwakkeren, zodat het boek naar de eerste positie in
de Top Tien klimt. Maar die positie op zichzelf
maakt het boek nog niet cultureel correct. Kees
van Kooten is c c , maar zijn boek 'Verplaatsingen',
dat momenteel de toplijst aanvoert, geldt in c c kringen toch niet als een werkje voor Mensen Zoals Wij.
HP/DeTijd,
08-io-93
En daar maak jij je boos over, over je cultureel
correcte medemens.
Oor, oi-oS'94
In deze werkplaatsverkenning van het nooit gespeelde 'Coriolanus' kwam niemand aan spelen
toe, maar dat werd verhuld door het cultureel correcte getik op houtjes, het gescandeerd spreken en
de gewiekste mise-en-scène die eruitzag alsof er
iets gebeurde.
Vrij Nederland 17-09-94
Nederlands meest getalenteerde maar als 'commercieel' en 'plat' geboekstaafde regisseur werd
door de cultureel correcte filmelite uitgekotst.
Elsevier, 18-11-95
De blues is in de Delta definitief cultureel correct
geworden.
Elsevier, 16-1 1-96
... van grand café, want dat is de ideale plek om je
te laten bekijken. Maar dan moet het wel een cultureel correcte uitspanning wezen, zoals daar zijn
te Amsterdam café Luxembourg op het Spui, liefst
op vrijdag tegen een uur of zes, zeven, want geheid
dat je dan een paar vriendjes van de beurs tegenkomt.
Nieuwe Revu, 26-02-97
cultuurheffing, in Amerika: speciale belasting
die geheven w o r d t o p buitenlandse culturele
producties.
De vs voeren hun strijd echter vooral uit principiële redenen. En in de beslissende slotfase van het
wereldhandelsoverleg houdt iedereen zijn troefkaart zo lang mogelijk vast. Dat geldt voor de v s ,
maar net zo goed voor de EU en alle andere 1 14
landen in het uiterst gecompliceerde strategospel
dat GATT heet. Omdat alleen enkele Europese landen deze 'cultuur-heffing' hanteren en vooral de vs

stampei maken, wil de Europese Commissie de
controverse het liefst buiten de GATT regelen.
de Volkskrant, 10-12-93
cultuuromslag, grondige mentaliteitsverandering in de samenleving; verandering in de m a nier w a a r o p wij dingen doen.
De 'cultuuromslag' in het socialistische kamp
lijkt compleet.
HP/De Tijd, 25-06-93
Volgens commissievoorzitter S. Piersma is voor
een radicale aanpak gekozen bij het samenstellen
om voor een 'cultuuromslag' binnen de PvdA te
zorgen en het vertrouwen van de kiezer in de PvdA
te herstellen.
NRCHandelsblad,
03-09-93
De cultuuromslag die de overheid en de centrale
belangenbehartiging op afstand zet, werkt bevrijdend en geeft lucht aan een samenleving die bezig
was in haar eigen instituties en regelzucht vast te
lopen.
Trouw,
ij-09-93
In de jaren zeventig en tachtig werd het probleem
van de criminaliteit nog gebagatelliseerd. Inmiddels is er een cultuuromslag tot stand gebracht.
de Volkskrant, 16-10-93
De kiezers zullen vroeg of laat beseffen dat
'voortzetting van de solidariteit (...) een cultuuromslag vereist'.
de Volkskrant, 22-10-93
En de emeritus verbindt een even interessante als
dreigende prognose aan zijn advies: hij voorziet
verharding, en zelfs politiek geweld, wanneer deze
cultuuromslag uitblijft.
HP/DeTijd,
10-05-96
De jaren zestig behoren tot de meest besproken
en geïdealiseerde epochen na de oorlog. Wie ze niet
heeft meegemaakt heeft ze 'gemist'. Popmuziek,
hippies, provo's, kabouters, Maagdenhuisbezetting, het zijn allemaal begrippen die voor een cultuuromslag staan waarvan we, naar het soms lijkt,
nu nog steeds de resultaten proeven...
Trouw, 15-11-96
cumi, acroniem van culturele
minderheid.
De gevangenissen en huizen van bewaring zouden voor cumi-onderwijs 'structureel ruimte moeten maken'.
NRC Handelsblad, 31-03-89
cumpref (acron. van 'cumulatief preferent'), een

aandeel dat het recht behoudt op uitkering van
een deel van de winst wanneer een dividend in
een bepaald jaar niet w o r d t uitgekeerd. H e t
achterstallige dividend w o r d t d a n in het volgend jaar uitbetaald.
De emissie, die door ABN Amro al was gegarandeerd, heeft ertoe geleid dat veel aandeelhouders
hun oude stukken hebben ingeruild voor de meer
zekerheid biedende 'cumprefs'.
de Volkskrant, 18-10-91
DAF keert geen interim-dividend uit op cumprefs.
de Volkskrant, 23-10-92
Cumprefs. Cumulatief preferente aandelen.
Cumprefs geven, na jaren geen dividend te hebben
uitgekeerd, recht op alle achterstallige dividend ineens. Dat cumulatieve dividend wordt uitgekeerd
met voorrang op gewoon dividend.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
cumulobus, milieuvriendelijke autobus die gebruik m a a k t van bij het r e m m e n vrijkomende
energie. Deze w o r d t opgeslagen in een druksysteem en w o r d t gebruikt om na een stop te kunnen wegrijden. H i e r d o o r is er minder uitstoot
van vervuilende stoffen, minder lawaai, minder
brandstofverbruik en minder slijtage. In het
midden van de jaren tachtig ontwikkeld bij Volvo Flygmotor, een afdeling van het Zweedse bedrijf die zich bezighoudt met de productie van
straalmotoren. In Enschede reden de eerste
stadsbussen in Nederland rond die w e r k t e n
volgens dit procédé. In Stockholm, Kopenhagen en Londen gebeurde dit al eerder.
Schoon, zuinig en zonder veel lawaai. Zo rijden
in Enschede sinds een paar dagen twee stadsbussen
rond. Uiterlijk onopvallend, maar technisch revolutionair: de cumulo-bus van Volvo. Het eerste
produktierijpe aandrijfsysteem dat gebruik maakt
van energie die bij het remmen wordt opgewekt.
de Volkskrant, 15-11-86
C-wapens, chemische w a p e n s .
Stedenoorlog laait fel op; C-wapens Irak tegen
burgers.
Het Parool, 19-03-88
cyberbucks (<— Am.-Eng.), virtueel geld w a a r mee voor bepaalde diensten betaald w o r d t . —>
cyber cash", digicash*, virtual* reality.
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Cyberbucks: Hen typering van 'F,cash' door mensen met een op hol geslagen fantasie, zoals
'marketroids' en 'cyberlinguidiots'. Blijf met je
voeten op aarde en kijk verder onder 'Fcash'.
Martin Bannink: Internet. Taal, 199 s

internet nieuwe vrienden kunt maken in het *. y her
café of in een van de tienduizenden nieuwsgroepen?
Elsevier, 02-08-97

Wellicht kunnen 'cyberbucks' of 'digitale cheques' nog een rol spelen bij de vele kleine betalingen via internet (een artikel uit het archief van een
tijdschrift, een aantal speelminuten met bepaalde
spelletjessoftware e t c ) .
Elsevier, o y- / 0-96

cybercash (<— Eng.), zie
cyberbucks.
Het Bis-rapport 'Implications for Central Banks
of the Development of Electronic Money' wijst op
wildgroei aan elektronische vormen van cash zoals
de elektronische portemonnees (de Proton-kaart,
bijvoorbeeld) en de cybercash.
Knack, 10-1 2-96

cybercafé, café w a a r de liefhebbers tussen p o t
en pint met de rest van de wereld k u n n e n communiceren via de opgestelde pc's die zijn aangesloten op het world* wide web. Begin jaren negentig in de Verenigde Staten begonnen als
trend. In Nederland volgde A m s t e r d a m als eerste.
Gelukkig zijn niet alle projecten zo megalomaan.
Neem nu het fenomeen cybercafé. In San Francisco
bestaan 17 zogenaamde Online-Cafés, waar je afgezien van eten en drinken ook via Internet je mailtjes kunt versturen of gaan Webben.
Wave, april 1995
'Het is verslavend,' zegt Internetter Boris in het
Gentse 'cybercafé'. Vaak zitten groepjes vrienden
hier de hele namiddag naast elkaar op een rij om
met elkaar te 'chatten' via Internet.
De Morgen, 02-01-96
De patron van het Cybercafé in Besancon, halverwege Amsterdam en de Cöte d'Azur, is eigenaar
van de populairste homepage van Frankrijk.
HP/De Tijd, 09-02-96
Het cybercafé ziet er uitnodigend uit. Fen jukebox, informatie over het tappen van een ideaal
biertje en een stamtafel om te chatten met andere
bezoekers.
Elsevier, 05-10-96
Weinigen weten het, maar IRC is de meest geliefde activiteit in de cybercafés, naast rondneuzen op
het Web.
Computer Shopping in Belgium, oktober 1996
Precies dankzij de cybercafés is het Internet voor
iedereen beschikbaar geworden.
Knack, 16-10-96
In zijn cybercafé MYSTÈR 2000 gaat hij tevergeefs op zoek naar de VR-helmen die hij ooit voor
een pittige prijs aanschafte.
HP/De Tijd, 21-03-97
Waarom een druk en rokerig café in gaan als je op
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cybercriminaliteit, zeden- en andere misdrijven
gepleegd via het Internet .
Minister Sorgdrager zal komende week met haar
Amerikaanse ambtgenoot Reno ook spreken over
de bestrijding van de zogenoemde 'cyber-criminaliteit'.
NRC Handelsblad, 11-04-97
cyberfeminisme, zie citaat. —>
cyborgfeminisme
.
De nieuwste lichting feministen - de cyberfeministen - nemen het vrouwelijk lichaam op de hak.
Zij zien er vooral een erezaak in onze lichamen zoveel mogelijk uiteen te rijten en naar eigen inzicht
weer aan elkaar te plakken. Het idee 'biologie' is
bij hen niet aanwezig. Alles is cultuur, ook de natuur, is hun uitgangspunt. Ze zoeken hun heil op
de elektronische snelweg waar ze zelf kunnen bepalen hoe ze zich willen voordoen, of bij de plastisch chirurg. Zo wordt een jongen een meisje zonder borsten, maar met baardhaar, of een meisje een
vent zonder pik. Het cyberfeminisme wil de grenzen van het biologische lichaam voorbij, zonder
dat het eerst haar positie ten opzichte van dat lichaam heeft bepaald. Cyberfeministen denken dat
hybride mens-dier-machine-constructies ons kunnen bevrijden van de dwangbuis die het biologische lichaam is - een tragisch misverstand.
Malou van Hintum: Macha! Macha!, 1995"
Gelukkig maar, want ze besloot de vrouwen in
Cyberspace te verenigen en richtte daartoe in januari 1 995 'Cybergrrl' op. Een van de eerste pagina's
die vrouwen onderling linkt en waar kennis wordt
uitgewisseld. Een typisch geval van 'cyberfeminisme', aldus Sadie Plant.
ZIN, september 1 99cybergeneratie, jongeren die zijn opgegroeid in

het computertijdperk. —>
Nintendo-generatie*,
Nix-generatie*,
patatgeneratie*.
Atari Teenage Riot schuwt de barricaden niet en
wil precies wat de naam zegt: de revolutie van de
cybergeneratie.
Oor, 12-03-97
cybernaut, schertsende aanduiding voor een
computerfanaat die een groot deel van zijn tijd
doorbrengt o p het Internet*.
Enkele knettergekke cybernauten in Finland hebben zelfs hun sauna op de server geplaatst.
Wave, april 1995
Intussen scherpen schakende Cybernauten hun
geest aan computerprogramma's en elkaar, al dan
niet op Internet.
Zink, juni 1996
De twee grote concurrenten Netscape Inc. en Microsoft hebben dat uiteraard al langer ingezien. Ze
hebben dan ook zonder talmen een oplossing uitgedokterd om zoveel mogelijk cybernauten naar
hun respectieve sites te trekken, en wel van zodra
die de verbinding tot stand hebben gebracht.
Computer Shopping in Belgium, oktober 1996
Zo besloten beide bedrijven om gratis een telefoonprogramma bij hun browser mee te leveren.
Dat brengt internet-telefonie binnen handbereik
van iedere gebruiker van de Internet Explorer of de
Netscape Navigator. Hoog tijd voor een beschouwing van een nieuwe technologie die de harten van
Cybernauten steelt.
PC-Active, december 1996
Bovendien zal het programma Navigator, dat bij
de cybernauten niet meer moet worden voorgesteld, voortaan geleverd worden met een aantal
bijbehorende modules, die zowel bestemd zijn
voor de communicatie op Internet als intranet.
Computer Shopping in Belgium, februari 1997
NETSCAPE NAVIGATOR. Het bekendste onder-

deel van deze suite: volgens de uitgever maakten
maar liefst 45 miljoen cybernauten gebruik van de
vorige versies.
Inside Internet, februari 1997
cyberpreneur, schertsende aanduiding voor iem a n d die zaken doet via het Internet*.
Zaken doen op Internet heeft niets van een goldrush. Het is eerder het verhaal van de woudtrappers. De cyberpreneurs, vaak jonge entoesiastelingen, moeten zich een weg banen in een wild avontuur.
De Morgen, 23-09-95

cyberpunk (<— Eng.; van cybernetics, de wetenschap van besturingsprocessen in organismen +
punk*), stroming binnen de hedendaagse
sciencefictionliteratuur, w a a r i n rebellerende
computerhackers en anarchistische jongelui figureren en waarbij het verhaal zich afspeelt in
een kunstmatige, anti-utopische maatschappij
die bestuurd w o r d t door computernetwerken.
O o k wel ' p o s t m o d e r n e sciencefiction' gen o e m d . Bekendste vertegenwoordiger van het
genre is de Amerikaanse auteur William Gibson, die in 1984 debuteerde m e t de r o m a n
Neuromancer
(in het Nederlands
Zenuwmagiër). Zijn werk w e r d veelvuldig gekopieerd,
onder meer in het kortstondige televisiesucces
Max Headroom. Gibson zelf zei het genre vaarwel o m zich toe te leggen op zgn. ' s t e a m p u n k ' .
C y b e r p u n k heeft ook invloed gehad o p films,
stripverhalen, muziek enz. Jongeren gebruiken
de term tegenwoordig vaak in de betekenis ' a n archist'.
Het is een wereld waar het poppubliek maar geen
zicht op kan krijgen: de duizenden techneuten,
computerfreaks en cyberpunks die in kleine homestudio's elektronische dansmuziek produceren.
de Volkskrant, 13-12-91
Aanschouwen we vervolgens de freaks die onder
de cyberpunk-vlag hun activiteiten ontplooien,
dan begrijpen we pas goed waarom Gibson zich
niet helemaal thuisvoelt in dit gezelschap.
Oor, 18-04-92
Er waren overal alleen nog maar cyberpunks, de
pioniers van het net. Gebruikers met een geheel eigen cultuur, eigen gewoonten en taalgebruik.
Trouw, 02-06-95
Mensen trouwden, kregen kinderen en bleven
steeds meer thuis. Peter begreep al heel snel dat het
nieuwe publiek bestond uit wat tegenwoordig wel
wordt aangeduid als 'clubkids': achttien- tot twintigjarigen die geïnteresseerd zijn in housemuziek
en cyberpunk.
HP/De Tijd, 07-06-96
Negatieve respons op 'Close to the Machine'
kwam overwegend uit de hoek van de jongere
cyberpunks.
HP/De Tijd, 01-05-98
cyberseks, digitale p o r n o of het via de computer
zoeken n a a r seksueel gerief. —> computer seks*.
Dit is dus de Cybersex, waaraan het serieuze
Duitse weekblad Der Spiegel een schreeuwende co-
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verstory wijdde. Hiermee /.et ik de eerste stappen
in de wereld van de digitale porno die het einde van
de wereld zal inleiden, aldus Der Spiegel. Nog een
paar stapjes verder en ik zal samen met mijn
vriendin Cyber Duo System 2. kunnen aantrekken:
een elektronische uitrusting om vingers en geslachtsdelen, speciale brillen en je zweeft digitaal
een elektro-walhalla binnen voor ongehoord kosmische orgasmes waarvoor je met niemand meer in
bed hoeft te liggen, zonder al die zweterige arbeid
en zo, waar je alleen maar ziektes van krijgt en al
die andere ellende waar de brievenrubrieken van de
bladen zo vol mee staan.
Nieuwe Revu, 22-12-9 ?
Ik las laatst dat de virtual-reality-techniek de mogelijkheid tot cyberseks, het ultieme egoïstische,
kunstmatige vrijen steeds dichterbij brengt.
HP/DeTijd,
08-07-94
In het korte 'De vinger aan de pols' en in het
cybersexverhaal 'De wereld van de dingen die we
niet hebben gedaan' komt dat talent tot uitdrukking.
Vrij Nederland,
01-04-9j
Dit bracht enkele puriteinen, die liefde de grond
intrappen waar dat maar mogelijk is, ertoe te verkondigen dat cybersex kil, eenzaam, degenererend
en alleen voor de ongevoelige geest is.
Wave, juni 1995
De realiteit achter cyberseks is een meisje van polygoon. En wie wil nu vrijen met een hoopje polygoon ?
DS Magazine, 29-1 i-96
Er zit een bevrijdende kant aan seks op het Internet. Omdat cyberseks voorlopig nog vooral uit
woordspelletjes bestaat, kan niemand de deelnemers zien.
Knack, 1 9-02-97
cybershop (<— Eng.), virtuele winkel (op Internet*) w a a r men allerlei a a n k o p e n kan doen.
Nieuwe cybershops komen net zo snel op als ze
weer ondergaan. Ook de vaak aangehaalde Amerikaanse cybershops Amazon (boeken) en CD NOW
(cd's) blijken nog geen grote winstmakers.
Elsevier, 08-1 1-97
Deze jongste tak van Origin houdt zich vooral
bezig met het 'hosten' van commerciële Internet-sites, wat neerkomt op het verlenen van een omvangrijk servicepakket aan de 'uitbater' en dus indirect
ook aan de klant van zo'n cybershop.
NetWerk, januari 1 998
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cybershoppen(<— Eng.), aankopen en besteiiiiv
gen doen in een virtuele winkel (op Internet !.
We typen in dat we heel de middag hebben zitten
cybershoppen en dat een biertje er wel in zou gaan.
Elsevier, o f- / 0-96
cybershopper (<— Eng.), iemand die aan cybershoppen* doet.
De cybershopper kan via e-christmas terecht bij
vijftig verschillende winkels uit geheel Europa.
Elsevier, 08-11-97
cyberspace(<— Eng.), denkbeeldige, interactieve
wereld, gecreëerd door computers; elektronische wereld der netwerken, vrij van landsgrenzen en wetten. In de cyberspace (het woord
werd gelanceerd door de Amerikaanse sciencefictionauteur William Gibson in zijn roman
Neuromancer
uit 1984, zie cyberpunk')
kan de
virtual" reality beleefd w o r d e n . Je kan er experimenteren in een afspiegeling van de echte wereld. Z o kun je bijvoorbeeld een competitie aangaan met een grote sportheld.
HDTV kent een sterke suggestieve krachten biedt
bioscoopachtige effecten. Cyberspace is driedimensionaal en biedt de illusie een computergegenereerde film te beïnvloeden.
HP/De Tijd, 27-0 3-92
In cyberspace kan iedereen die dat wil 'inpluggen' en de meest fantastische reizen maken door
een imaginair heelal.
Trouw,

0)11-9$

Liefde in cyberspace: de fanaten van deze imaginaire computerwereld worden al kregelig als ze horen dat het onderwerp weer wordt aangesneden.
De Morgen, 09-09-94
Een stuk unieker is de random-functie van Alta
Vista, waarmee je naar een willekeurige plek in
Cyberspace wordt geslingerd.
Zink, juni 1996
Twaalf jaar nadat sciencefictionschrijver William Gibson het woord cyberspace bedacht, is het
rondzwerven in elektronische ruimten voor de
meeste mensen nog altijd meer fictie dan werkelijkheid.
Elsevier, 09-11-96
cyborg (van cybernetisch + organisme), een
kruising tussen mens en machine. Ontleend
aan het Engels, w a a r de term al sinds ca. 1960
voorkomt. —> cyborgfeminisme
.

De mens leeft niet langer in 'splendid isolation'
van de rest van de schepping: het menselijke sijpelt
door naar het dierlijke en het machinale, en omgekeerd. Een voorlopig eindpunt in deze evolutie is
het 'cybernetisch organisme' - cyborg voor de
vrienden - de tot nu toe ontbrekende schakel tussen mens en machine. Robocop, een herbouwde
politieagent met hydraulische ledematen, is wellicht het bekendste voorbeeld.
De Morgen, 26-11-94

verweeft: het cyborgfeminisme. Cyborgs zijn wezens die tegelijkertijd mens en machine zijn. Vrouwen zijn allang cyborgs, vindt Haraway. En zodra
we dat begrijpen, openen zich nieuwe, effectieve
politieke strategieën. Een essay over Haraway's invloedrijke 'Manifesto for Cyborgs', dat ze in 1985
schreef en nu is vertaald onder de titel 'Het Cyborg
Manifest'. Motto: wees liever een cyborg dan een
godin.
Opzij, november 1994

Tegenstander: Een Cyborg (Cybernetic Organism: Lees Half Mens/Half Robot) Van Het Allergemeenste Soort.
Nieuwe Revu, 30-11-94
Als Taker wordt vermoord, wijst het vingertje algauw naar de cyborg (Robocop).
Webber, maart 1995
'Human engineering' wekt de hoop dat wij als
'cyborg', een creatuur dat half mens half machine
is, kunnen worden wie wij willen zijn en hoe wij
willen zijn.
Vrij Nederland, 08-04-95
Karin Spaink sprak in haar lezing over de technologie die het menselijk lichaam steeds verder verandert in een 'Cyborg' (zie Data uit Star Trek: The
Next Generation).
Wave, mei 1995
Loopt de menselijke soort op haar einde? Als je
de Hollywood-fantasieën over cyberspace mag geloven wel. Van 'Blade Runner' over 'Robocop' tot
'Terminator 2.' loopt het vol met bionische krachtpatsers, cyborgs en allerlei gemorft schorremorrie:
het sterfelijke vlees wordt gekruist met de machine,
alleen zo maakt het nog een kans om te overleven
in de harde wereld van de toekomst.
DS Magazine, 29-11-96
cyborgfeminisme, d o o r de Amerikaanse biologe
en feministe D o n n a H a r a w a y in 1985 gelanceerde t e r m . Zij zag de cyborg* als een zachtmoedig tegengif voor een aantal trends in het
feminisme w a a r t e g e n ze zich wilde keren, bijvoorbeeld feministen die elkaar in het keurslijf
d u w e n met het verwijt niet correct feministisch
te zijn. —> cyber
feminisme'.
Het feminisme in de jaren negentig is meer versplinterd dan ooit. Vrouwen weten precies waarin
zij van elkaar verschillen, maar wat bindt hen nog?
De Amerikaanse biologe en feministe Donna Haraway formuleerde een origineel antwoord waarin
ze feminisme, biologie en technologie met elkaar
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d
dagga (<— H o t t e n t o t s <— Afrikaans; oorspr.
dacha of dakka), c a n n a b i s , geteeld in N a m i b i ë
of Zuid-Afrika. Sinds begin jaren tachtig.
Illustere Afrikaanse 'dagga' als Durban Poison.
Het Parool, 21-02-87
In een van de schaarse onderzoeken die gedaan
zijn naar de illegale dagga-industrie in Zuid-Afrika, werd de jaarlijkse omzet van handel in dagga
geschat op tweemaal de omzet van de legale drankhandel.
De Morgen, 02-08-1)7
Dagobert Duck (naar een personage uit de D o nald Duck-stripverhalen), informeel en vaak
schertsend voor 'erg rijk persoon'. O o k wel
Oom
Dagobert.
Weinig glansrijk wordt de rol van de Dagobert
Duck van het kabinet, minister van Financiën Gerrit Zalm.
Elsevier, 16-11-96
Het bedrag van vijfduizend gulden stortte de
schrijfster, die lijdt aan de ziekte Myalgische Encefalomyelitis in het hiervoor bestemde ME-fonds.
Een schijntje vergeleken met de P.C. Hooft, minimaal 75.000 gulden of de AKO: een ton. 'Dat
maakt de Dagobert Duck in je wakker,' vermoedt
Dorrestein.
Opzij, januari 1997
Chriet Titulaer informeert de Dagobert Ducks
van het land over de laatste doorbraken in de wetenschap.
De Morgen, 09-/0-97
dak: uit zijn - gaan, dolenthousiast raken (van
iets); zijn zelfbeheersing verliezen; in vervoering raken. Informeel; aanvankelijk jeugdtaal,
nu meer algemeen. Een synoniem is uit zijn bol
gaan.
Zij moeten uit hun dak kunnen gaan, zij moeten
kunnen pogoën op de vulkaan.
Oor, 16-12-81
Met twee lenige sprongen is hij op het podium en
terwijl het publiek compleet uit z'n dak gaat begint
de grote gebeurtenis waarvoor zij, maar vooral
Michael zelf gekomen zijn.
Top 10, 31 mei- 21 juni 1988
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je gaat echt uit |e dak bi] een optreden \ au As
wad.
Muziek Express, juli 1988
Die zaal was een orkaan van geluid. Fantastisch,
ik ging helemaal uit mijn dak.
de Volkskrant, 07-01-92
Ieder weekend trekken zo'n 15.000 jonge Nederlanders naar Duitsland. Om daar, vlak over de
grens, uit hun dak te gaan.
Nieuwe Remi, 29-1 1-96
Flousers gebruiken drugs en gaan uit hun dak,
maar wel zó dat ze de volgende dag weer in de collegebanken kunnen zitten.
HP/De Tijd, 25-05-9dal: in een -(letje) zitten; door een (diep) - gaan,
een inzinking d o o r m a k e n . Informele uitdrukking.
In Mendoza zijn we door een geweldig dal gegaan. We hebben voor het slechte spel allerlei oorzaken gezocht, de bal, het gras, de hoogte, wat
hebben de jongens daar afgezien.
Vrij Nederland, 11-07-81
Ook werken met Joe Boyd was een prima ervaring, maar op het persoonlijke vlak gingen we door
een diep dal.
Oor,

12-12-8-7

F> bleek een groot gebrek aan echte mannen te
bestaan. Mannen met journalistieke ervaring.
Mannen die pieken hadden gekend en nu in een
dalletje zaten.
Nieuwe Remi, 16-10-96
Maar als je altijd heel erg naar kinderen hebt verlangd, en je krijgt na veel pogingen en vruchtbaarheidsonderzoeken te horen dat je ze niet kunt krijgen, ga je door een diep dal.
Opzij, november 1 997
daldeejen, jeugdtaal voor 'plezier m a k e n ' . Dit
woord werd net als het w e r k w o o r d haken in
de jaren tachtig populair g e m a a k t d o o r de Achterhoekse rockgroep N o r m a a l .
'Brekken en angoan. Hoken. Daldeejen' mompelde ik nog, maar nee, het feest was voorbij.
Nieuwe Revu, 10-06-98
dalven (oorspr. Barg. voor 'bietsen, bedelen'),
bij de politie: kortingen a a n n e m e n bij a a n k o pen; misbruik m a k e n van zijn positie om allerlei voordelen te verkrijgen. Pejoratief. —» naggen .

Er zijn agenten die hun uniform aantrekken als
ze iets duurs gaan kopen, in de hoop dat ze korting
krijgen. Dalven noemen we dat.
Vrij Nederland, 18-05-85

hoek erin slagen met minimale middelen zeer spannende muziek te maken, lukt het Madonna niet
haar songs enige levensechtheid in te blazen.
Opzij, december 1992

Sinds de richtlijnen in 198 8 van kracht werden,
zijn geen harde bewijzen op tafel gekomen dat de
met de controle belaste politie-functionarissen
zich schuldig maakten aan 'dalven' (onrechtmatig
geld ontvangen).
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
De politiecultuur kent een speciaal woord: 'dalven', het versieren van kortingen door agenten. De
middenstand, de horeca, vooral de afhaalchinees
en snackbarhouder, kunnen ervan meepraten.
Elsevier, 26-04-97
Het aantal gevallen van 'naggen' (normafwijkend gedrag) en 'dalven' (zich goedkope etentjes
en dergelijke laten welgevallen) loopt volgens hem
zelfs sterk terug, net als het aantal 'bakkies' (contacten tussen politie en publiek die tot klachten of
vervolging van politiemensen leiden).
Trouw, 26-03-98

In een poging het aardse bestaan tot kunstwerk
te verheffen, heeft de natie zich massaal op de
'dance' gestort. Want of het nu house, salsa, jazzdance of bubbelen betreft, Nederland gaat massaal
'naar de vloer'.
Elsevier, 21-05-94
Welke kiene platenjongen met liefde voor muziek
komt op het idee om C & D eens een serietje C D ' s
te laten mixen, zoals dat ook bij dance gebeurt?
Nieuwe Revu, 20-11-96
Haar nieuwste album 'Halim' is nog oosterser
dan haar vorige - slechts op de achtergrond zijn
vage dance-invloeden merkbaar.
HP/De Tijd, 30-05-97

damesliefde, informeel voor 'lesbische liefde'.
N a a r analogie van herenliefde.
Maar nu wil ik U zeggen, die kruistocht van hem
(kardinaal S i m o n i s - M D C ) tegen de herenliefde en
tegen de damesliefde is wel van heel lang geleden.
Gerard Reve in Haagse Post, 21-02-8'7
damrakkertje, b l a u w g r o e n anti-parkeerpaaltje
(op het A m s t e r d a m s e D a m r a k ) ; m o d e r n e r e variant van w a t m e n vroeger een
amsterdamtnertje* n o e m d e . H i e r m e e wil het gemeentebestuur
de voetgangers meer ruimte geven en het a u t o verkeer zoveel mogelijk w e r e n . Informeel.
Op de oude grachten zullen de authentieke
Amsterdammertjes blijven staan, maar elders in
de stad wordt geëxperimenteerd met andere manieren om de auto van het trottoir te weren: in
de Kinkerstraat met grote blauwe bollen, op
het Damrak en Rokin met kunstzinnige Damrakkertjes en op een aantal bruggen zorgt een holle
band voor een verhoogd trottoir, waar geen auto
op kan.
De Groene Amsterdammer,
24-08-94
dance (<— Eng.), elektronische dansmuziek; de
disco* van de jaren negentig.
Maar waar sommige muzikanten uit de dance-

Voortgekomen uit de Londense house-scene, is
drum 'n' bass een stijl die met avontuurlijke ritmes
en een grote veelzijdigheid verreweg de meest interessante dance-stroming van het moment is.
NRCHandelsblad,
04-07-97
Ook in de dancehoek ontstaan steeds meer uitlaatkleppen voor de angst en de wanhoop van deze
tijd.
Opzij, november 1997
danzón (<— Sp. d a n z a r ' d a n s e n ' ) , Latijns-Amerikaanse salondans.
De danzon, de moeder van alle Latijns-Amerikaanse salondansen, herleeft. Dat heeft grotendeels te maken met het sukses van de Mexicaanse
film 'Danzon'.
Knack, 06-10-93
darkroom (<— Eng.), donkere, afgesloten ruimte
in sommige h o m o b a r s of -cafés, w a a r anonieme
seksuele contacten k u n n e n w o r d e n gelegd. De
A m s t e r d a m s e bar Argos w a s de eerste gelegenheid in Nederland met een d a r k r o o m .
Vooral in de homoscene is de darkroom een bekend begrip: een schaarsverlichte kamer bij een
disco of een café waar je je kunt afzonderen voor
(anoniem) seksueel contact.
Het Parool, 09-04-88
De Amsterdamse GG & G D wil strengere regels in
zogenoemde 'dark rooms' en sauna's waar homoseksuele mannen anoniem seks kunnen hebben. De
dienst wil er bij de gemeente op aandringen een
aantal maatregelen verplicht te stellen, zoals het
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geven van informatie over aids, het waarschuwen
voor besmettingsgevaar en de verkoop van condooms.
NRG Handelsblad, 04-09-92
De c o c - d i s c o trekt een relatief jong publiek, dat
weinig behoefte heeft aan de uitspattingen die elders in de binnenstad plaatshebben. Er is geen
'dark room', zoals de verduisterde ruimtes in sommige homobars worden genoemd waar mannen
hun seksuele fantasieën kunnen uitleven.
de Volkskrant, 13-07-96
De aidsepidemie heeft een eigen generatie opgeleverd. Ineens was de 'darkroom' als toppunt van
emancipatie onmogelijk geworden en beladen en
dodelijk.
Elsevier, 01-02-97
Zo'n zeven of acht jaar geleden startte disco Labyrint in Amsterdam met een darkroom. Aanvankelijk werd die nooit gebruikt, tenzij als grap of als
kleedkamer voor de vrouwenband van die avond.
Maar tegenwoordig heeft de darkroom een vaste
plaats verworven op veel fuiven, zoals die van het
c o c (de Nederlandse vereniging voor belangenverdediging van homo's en lesbiennes).
De Morgen, 22-04-97
dat, acroniem van digitale audio tape. Zie datrecorder^.
database (<— Eng.), elektronische k a a r t e n b a k ;
verzameling van gegevens die met behulp van
een speciaal p r o g r a m m a k u n n e n w o r d e n opgeslagen, gewijzigd en afgedrukt. In het Engelse
taalgebied k o m t de t e r m voor sinds ca. 1970.
Naast databanken die voornamelijk feitelijke informatie, zoals bijvoorbeeld statistieken bevatten,
zijn er de zogenaamde 'databases'. Hierin worden
verwijzingen naar documentatie op velerlei gebied
opgeslagen. Meer dan de helft van dergelijke opslagplaatsen bevindt zich in de v s .
Cees Hamelink: De computersatnenleving,
1980
Om hen op te sporen wil de NCOV-vrouwenraad
een 'database' gaan opzetten.
Opzij, juni 1992
date (<— Eng.), persoon met wie men een afspraakje heeft; scharreltje; afspraak, rendezvous.
... en Michaja is mijn 'date', we gaan veel uit in
het weekend.
Vrij Nederland, 04-06-88
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Hoc willen /ij dat vrouwen zich gedragen tijdens
een date?
Nwmi'c Remt, 27-1 2-96
De meeste romans die zich afspelen in het trendy
grotestadsleven van New York worden bevolkt
door jonge, hippe mensen die de hele dag niets anders lijken te doen dan zich, gehuld in designerjeans, al cokesnuivend van de ene party naar de
andere nachtclub te begeven en - vaak met in weemoed gedrenkte humor beschreven - te proberen
om, in het geval van damesauteurs, een man of in
ieder geval een date te vinden.
HP/De Tijd, 16-05-97
date rape (<— Eng.), verkrachting van een v r o u w
met wie men een afspraakje heeft g e m a a k t .
Vooral veelbesproken in Amerika. De term
w o r d t toegeschreven aan de Amerikaanse psychiater M a r y Koss. H e t verschijnsel k w a m
vooral ter sprake tijdens het proces van M i k e
Tyson in 1992. Hij werd toen schuldig bevonden aan verkrachting, alhoewel het slachtoffer,
Desiree W a s h i n g t o n , hem 's nachts alleen had
bezocht op zijn hotelkamer. De vraag die tijdens dergelijke rechtszaken aan de orde k w a m ,
was of het hier o m verkrachting ging dan wel
om seks met wederzijdse goedkeuring.
In Nederland heeft de huidige overheidscampagne tegen seksueel geweld ('Seks is natuurlijk, maar
nooit vanzelfsprekend') al de nodige discussies opgeleverd. In de Verenigde Staten blijkt date-rape
ofwel verkrachting na een afspraakje het onderwerp van gesprek te zijn sinds het neefje van senator Kennedy een opgepikt meisje verkrachtte.
Opzij, November 1991
Austen Donnellan, een Brits universiteitsstudent, is eergisteren door een Londense rechtbank
vrijgesproken van de verkrachting van een medestudente na afloop van een kerstfeestje, waar de
sterke drank rijkelijk vloeide. De zaak heeft in
Groot-Brittannië voor grote opschudding gezorgd
omdat ze de definitie van de term 'date rape', en
van man-vrouwrelaties in het algemeen, op losse
schroeven zette. 'Date rape' is een verkrachting in
een relatie van goede bekenden, meestal tijdens of
na afloop van een amoureus afspraakje.
De Morgen, 21-10-9 3
'Date rape' was dit jaar bij studenten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië één van de belangrijkste gespreksonderwerpen.
Het Nieuwsblad,
20-12-93

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlandse vrouwen seksueel is misbruikt. In één van
de tien gevallen gebeurde dit door iemand uit de
kennissenkring of na een afspraakje. In de Verenigde Staten wordt zo'n verkrachting dan ook een
'date rape' genoemd.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van'., 1994
Zo is in de Noordamerikaanse studentenkringen
'date rape' een begrip geworden: je maakt een afspraak met een jongen (of man) en hij randt je aan
op de achterbank van zijn auto.
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij, 1994
O p Princeton circuleren, evenals op andere universiteiten, lijsten met namen van vermeende plegers van 'date rape', die 'castratielijsten' worden
genoemd.
HP/De Tijd, 26-08-94
Britse scholen waarschuwen vrouwelijke leerlingen voor de date-rapedrug: een reuk- en geurloos
middeltje dat steeds meer meisjes in hun drankje
geloosd krijgen. Het maakt hen willoos, ze worden
verkracht, later herinneren ze zich niets meer.
De Morgen, 17-12-97
datingshow (<— Eng.), televisieprogramma
w a a r i n twee geliefden elkaar h u n liefde k u n n e n
verklaren en h u n verlangens k u n n e n uitspreken.
Van de drie dating shows op de Nederlandse televisie is 'All you need is love' de populairste en de
meest serieuze.
HP/De Tijd, 18-07-97
Wie echt wanhopige mensen op televisie wil zien,
kan 'Het spijt me' en 'Spoorloos' gevoeglijk links
laten liggen en afstemmen op een dating-show.
Opzij, december 1997
dat-recorder (<— Eng.; acron. van digital audio
taperecorder), a p p a r a a t w a a r m e e geluid digitaal kan w o r d e n o p g e n o m e n en weergegeven,
en dit met zeer goede geluidskwaliteit; digitale
cassetterecorder. De dat-recorder heeft snelzoek- en andere computergestuurde bedieningsmogelijkheden. H e t a p p a r a a t is ook bijna
de helft kleiner d a n de conventionele compactcassette. Sinds ca. 1 9 8 7 .
De DAT-recorder is een taperecorder die binnen
afzienbare tijd op de markt komt en die perfect de
muziek kan kopiëren van compact discs.
de Volkskrant, 08-05-87

De DAT-recorder is al jaren de grote afwezige in
de winkel. Let wel, hij staat hier of daar misschien
wel, maar dan is het een enkel exemplaar bedoeld
om de aandacht nog zo lang mogelijk vast te houden. Van een massale verkoopsinspanning is geen
sprake.
de Volkskrant, 20-08-88
Vervolgens valt het nieuwe hebbeding tegen. Het
geluid is mooi, maar niet echt perfect, krassen
blijk je wel degelijk te horen, maar niet getreurd,
want binnenkort komt er een nog beter weergavesysteem: een 18-bits CD-speler, of juist een éénbitter, de DAT-recorder, enzovoort, enzovoort.
Natuur & Techniek, nr. 12/1989
De Digitale Audio Tape (DAT) en later de Digitale
Compact Cassette ( D C C ) zouden zijn cassettedeck
en zijn walkman vervangen.
HP/De Tijd, 23-05-97
Dax-index (<— D u i . ; acron. van Deutscher
Aktienindex), index van de beurs van Frankfurt.
DAX: Deutscher AktienindeX. Index van de
beurs van Frankfurt.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991
De Handelsblatt-grafiek registreerde een doorbraak van de Dax-index van het 3 8-dagen-gemiddelde dat op de langere termijn betrekking heeft.
Het Parool, 04-01-92
Toch sloten de koersen in Frankfurt in het algemeen hoger; de DAX-index steeg 6,6 punten.
de Volkskrant, 01-02-92
O p de beurs van Frankfurt steeg de DAX-index
gisteren met 15.82 punten en kwam op een slot
van 1736.07.
Het Parool, 11-04-92
De DAX-index voor de dertig meest verhandelde
aandelen schoot liefst 64 punten (3,7 procent) omhoog tot 1.7 8 3.70, de hoogste stand dit j aar.
Trouw, 09-07-93
dec (acron. van digital compact cassette), cassette w a a r o p muziek kan w o r d e n o p g e n o m e n
die met cd-kwaliteit k a n w o r d e n afgespeeld. In
1 9 9 1 door Philips geïntroduceerd.
Het succes van de D C C (digital compact cassette)
lijkt verzekerd. Deze geluidsdrager moet de huidige cassettebandjes gaan vervangen. Groot voordeel voor de koper: hij hoeft zijn cassettespeler niet
weg te gooien, want de D C C is op de oude machine
afspeelbaar. De muziek is cd-kwaliteit.
Elsevier, 24-08-91
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Door een prijzenslag in de markt voor televisies,
videorecorders en hifi-apparatuur stokt het herstel
van Philips' belangrijkste divisie, Consumer Electronics. Op korte termijn heeft het concern daarom zijn hoop onder meer gevestigd op de opvolger
van de ouderwetse, analoge cassettespelers, de Digital Compact Cassette ( D C C ) . N U het systeem
door zowel de elektronica- als de muziekindustrie
breed wordt gesteund, wil Philips maximaal van
zijn uitvinding profiteren.
Het Parool, 16-11-91
Het sterk gecultiveerde wijgevoel en de solidariteit met Timmer konden bestuurders en leden van
de Groepsraad er niet van weerhouden kritische
kanttekeningen te plaatsen bij projecten als Superclub,dccencd-i.
Elsevier, 08-02-97
des, zie citaat.
DCS is het broertje van GSM (Global System for
Mobile Communications - de Europese standaard
voor mobiel bellen). Het Des-netwerk maakt gebruik van dezelfde digitale technologie. Verschil
met GSM is dat een Des-netwerk opereert op een
andere frequentie. Bellers op een DCS-netwerk
kunnen telefoneren met GSM-abonnees of gebruikers van vaste telefoon en andersom.
Elsevier, 2 5--01-97
death-metal (<— Eng.), extreme variant van
heavy* metal: supersnelle, uitermate agressieve,
sombere en m o n o t o n e muziek, met de d o o d als
favoriete t h e m a (rottende lijken, gruwelijke
verminkingen e.d.). De zang klinkt als een duet
van Dracula en Frankenstein. O o k in samenstellingen als
death-metalhand.
... een potsierlijke opeenstapeling van alle denkbare horror en death metal clichés.
Pop 1987-88
De intenties van Morbid Angel waren in '86
evenwel dezelfde als in '92; van harde, supersnelle,
smerige en satanische deathmetal.
Oor, 25-01-92
Maar wat is dat nu, deathmetal? Het is een subgenre van metal, en metal kent U. Hardrock, zeggen de Westvlamingen.
Humo, 16-04-92
De muziek die ze voortbrengen, en die de fans
een trance bezorgt die niet voor die van de house
onderdoet, is een muur van somber, monotoon kabaal. Death Metal heet die muziek. Te onderschei-
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den in (onder andere) Doom-, Black- en White Metal. Waarbij Black Metal op een leven in Satan
duidt en White Metal op een leven in de Heer.
Elsei'ier, 24-04-9 5
Het oorverdovende geluidsvolume, de vele tem
powisselingen en de brute teksten onderscheiden
de death metal van traditionelere vormen van
hardrock.
HP/De Tijd, 01-10-93
Onze muziek is langzamer en melodieuzer geworden; deathmetal-vocalen zouden nu de muziek
verpesten, daarom is Aaron melodieuzer gaan zingen.
Opscene, december 1993
Er waren geruchten dat Type O Negative fascistische ideeën zou aanhangen. De zanger van Type
O, Peter Steele, had eerder de deathmetal-band
Carnivore geleid en zong daar nogal onverstaanbare teksten over de derde en vierde wereldoorlog.
De Groene Amsterdammer,
19-10-94
Death metal, gabberhouse en gangstarap zijn de
uitersten van een popcultuur die tot over haar oren
zit opgesloten in een spiraalvormige beweging van
verheviging, van groeiend decibellengeweld en
groeiend ideologisch geweld.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
debuggen (<— Eng. to debug 'ontluizen'; vanwege de insecten die zich destijds in de relais van
elektromechanische computers nestelden en zo
storingen veroorzaakten), verwijderen van fouten in een nieuw ontwikkeld c o m p u t e r p r o g r a m m a . Hiervan afgeleid debugger ' p r o g r a m ma w a a r m e e onvolkomenheden in een ander
p r o g r a m m a k u n n e n worden opgespoord en
verholpen'. Deze termen w o r d e n frequent gebruikt in de computerwereld.
deconstructie, eufemistische benaming voor het
ruimen* van varkens in een met varkenspest besmet bedrijf. —> destructie*.
Varkens worden niet vermoord. Ze worden ook
niet gedood, laat staan omgebracht. Ze worden
vernietigd. Het vernietigen van varkens heet: destructie of deconstructie.
De Morgen, 10-07-97
decrypten, c o m p u t e r t e r m : decoderen. —> encryptie*.
Na het decrypten kijkt het virus naar het BIOS
timer byte op adres o:4éCh, wanneer dit byte nul

is toont het virus een copyright melding.
PC-Active, juli/augustus 1995
deelauto, a u t o gebruikt voor carpooling*.
Blijft hij kiezen voor het openbaar vervoer of
neemt hij de deelauto, dan gaat hij niet op zoek
naar een huis dichter bij zijn werkplek.
Elsevier, 21-04-90
deeltijdouder, ouder die slechts tijdens een gedeelte van de week of m a a n d de o p v a n g en verzorging van de kinderen o p zich neemt.
Het aantal deeltijdouders neemt toe. Ervaren ouders bestaan niet meer. Ervaren grootouders misschien nog wel, maar hun rol is in het gemiddelde
gezin minimaal.
HP/De Tijd, 25-04-97
deeltijd-vut, het plan om 5 5-jarigen te verplichten slechts een halve week te werken en de rest
van de week in de vut te g a a n . In 1 9 8 7 d o o r minister Deetman voorgesteld voor de onderwijswereld.
Minister Deetman van Onderwijs gaat binnenkort met de onderwijsbonden onderhandelen over
een deeltijd-vut voor leerkrachten vanaf 53 jaar.
Na veel gesteggel lijkt nu definitief 175 miljoen
gulden beschikbaar om volgend jaar in het onderwijs oudere leerkrachten te vervangen door jongere. Deeltijd-vut is favoriet, maar ook andere varianten, als een volledige vut vanaf 5 5 jaar zijn nog
in omloop.
de Volkskrant, 03-10-87
Maak het werk voor ouderen aantrekkelijker,
dan zal het beroep op de collectieve regelingen
voor vervroegd uittreden (vut) afnemen en ruimte
ontstaan voor andere, betaalbare vormen van vut
zoals deeltijd-vut en flexibele pensionering.
Trouw, 03-07-93
deep house (<— Eng.), bepaalde variant van de
house (muziek)*: mengeling van
hi-tech-house
en gospel-getinte soulvocalen, vaak met een
opwekkende b o o d s c h a p van liefde en vrede.
Erg populair sinds ca. 1 9 8 8 .
De belangrijkste vertegenwoordigster van deep
house is ongetwijfeld de Newyorkse Liz Torres
(bijnaam: 'The Queen of House')...
Popfoto, 16-03-89
Na de Acid-House rage van het afgelopen jaar,
voorspellen kenners dat dit jaar de Deep House

(ofte wel Garage Music) zal toeslaan. Als je niet
van Acid houdt, bestaat de kans toch dat Deep
House je in z'n greep zal krijgen. De klacht bij
Acid-House was namelijk vaak dat het zo eentonig
was. Je kon er misschien wel goed op dansen, maar
om er even lekker naar te gaan luisteren... nou,
nee. Bij Deep House hebben de monotone bliepjes
plaats gemaakt voor prachtige soulvocalen, terwijl
de snelle beat die kenmerkend is voor House muziek behouden is gebleven.
Muziek Express, april 1989
deepthroat (<— Eng.), geheime informant. De
t e r m dook in Amerika meermaals o p ten tijde
van de Watergate-affaire. De geheime zegsman
die toen de onderzoeksjournalisten Bob W o o d w a r d en Carl Bernstein aan de nodige informatie hielp, zou voormalig FBi-directeur Peter
Gray geweest zijn.
Ze vertelt hoe ze soms mensen in 'clusters' belde,
om te voorkomen dat bronnen onderling zouden
overleggen nog voor ze met hen gesproken had.
Soms werd ze zelf gebeld door 'deep throats' die
wisten dat ze met een boek bezig was.
Vrij Nederland, 02-11-96
De 'deep throat' van Verne en Rougeot zou aan
hen de bewuste documenten hebben doorgespeeld
waarin stond dat Léotard en Gaudin betrokken
waren bij de verkoop van de militaire terreinen aan
de maffia.
De Morgen, 11-10-97
def (<— Am.-Eng.; afk. van definitely good), in
jeugdtaal 'tof, leuk'; ook ' u i t m u n t e n d ; erg goed
in zijn soort'. Ontleend aan het slangtaaltje van
de Amerikaanse hiphop*.
Schoolly D is def, L L Cool is deffer.
Oor, 11-07-87
Ook perfecto is het dat we die vijf 'deffe' en behoorlijk exclusieve jackies hebben om te verloten.
Muziek Express, februari 1989
defameren (<— Eng. to defame + -ren), in een ongunstig daglicht stellen; in opspraak brengen.
In het koor van nerveuze lieden die het volkspetitionnement tegen de kruisraketten trachten te defameren heeft zich nu ook de heer B. de Vries,
C.D.A.-fractieleider en zelfs tweede op de nieuwe
C.D.A.-lijst (!), gevoegd.
de Volkskrant, 14-09-85
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deleten (<— Eng. to delete 'weglaten, doorhalen 1
+ -n), verwijderen van een computerbestand of
van het teken w a a r o p de cursor staat. In de jaren zeventig nog beschouwd als computerjargon; in de jaren tachtig meer ingeburgerd geraakt.
Een ambtenaar op het ministerie had vergeten de
passage te 'deleten' op zijn computer.
HP/De Tijd, 11-07-97
demo (afk. van demonstratie),
proefopname
van een m u z i e k n u m m e r . Informeel.
Leerzaam (en zeldzaam) is de vroege demo-versie
van 'Go Insane' van The Doors.
Oor, 2.2-09-84
Wie van complexe klasse trash houdt, kan deze
goed geproduceerde demo kopen voor slechts 15
gulden.
Metal Hammer, oktober 1986
'Willen jullie de demo horen die Willem en ik negen jaar geleden hebben gemaakt?' zegt Marianna.
Hard gras, mei 1996
demonstratie, betoging, o p t o c h t . In Suriname
werd het w o o r d in deze betekenis al een decenn i u m eerder d a n in Nederland gebruikt.
'We houden een lawaai-demo,' verklaarde een
van de demonstranten.
Het Parool, 16-04-88
's Middags heb ik in de demo gelopen.
Vrij Nederland, 17-09-88
Daar was hij niet eens bij aanwezig geweest,
maar hij had, vertelde hij trots aan zijn verhoorders, in verband met zijn zogenaamde deelname
aan deze demo-bij-slecht-weer toch mooi een regenpak van een paar tientjes bij de P I D gedeclareerd.
Vrij Nederland, 22-07-89
'En ik ben er trots op hoe deze klus op onze afdeling wordt geklaard,' verklaart hij, terwijl hij snelsnel een artikel voor een horecavakblad doorneemt
waarin een paar quootjes van een politieman zijn
opgenomen en tegelijkertijd op een schema telt
hoeveel aangemelde 'demo's' er vandaag zijn - en
dan moet-ie ook nog morgenochtend zijn column
afhebben.
HP/De Tijd, 27-06-97
demotie, in a m b t e n a r e n t a a l het tegengestelde
van promotie; het verrichten van minder stresserend werk tegen een lager loon door w a t ou-

164

dere werknemers; het aanvaarden van een lager
betaalde functie; salariskorting voor oudere
werknemers die niet meer voldoende presteren.
In 1996 werd het begrip al aangekaart, m a a r
De Unie was de eerste v a k b o n d die demotie begin 1997 bespreekbaar m a a k t e . Volgens Bode
en Willems (1997) werd de term in datzelfde
jaar geïntroduceerd door minister van O n d e r wijs Jo Ritzen. Demotie moest volgens de minister de hoge kosten drukken van de pensioenen. Het w o o r d werd eveneens o p g e n o m e n in
het boekje Welig tiert de taal (1996) van Volkskrant-redacteur
H a n van Gessel.
In Nederland hebben ze uitgerekend dat het aantal werkende vijftigplussers in 2010 zal verdubbeld zijn. En dar dreigt onbetaalbaar te worden.
Want tegen de wijsheid en de ervaring van de oudere werknemer staat zijn tanende produktiviteit, en
dat kunnen we in deze door konkurrentie beheerste tijden helemaal niet hebben. In Nederland zijn
daarom nu tussen vakbonden en werkgevers de
eerste verkennende gesprekken opgestart over een
totaal nieuw begrip: demotie, wat net het omgekeerde van promotie is. De oudere werknemer zal
moeten leren aanvaarden dat hij niet meer, maar
minder verdient naarmate hij of zij ouder wordt. In
ruil daarvoor zou hij dan minder belastende of
stresserende arbeid moeten verrichten en meer vakantie krijgen.
De Morgen, 17-06-96
Onmiddellijk na sluiting van het 'demotie'-akkoord gaven vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers er een eigen, in hun kraam passende uitleg aan.
Elsevier, 26-04-97
In een eerder verzonden nota stelde de minister
dat 'ouderen in sommige gevallen moeten accepteren dat zij een stapje terug moeten doen, zowel in
functie als salaris'. Verplichte demotie dus.
Elsevier, 14-06-97
depri, informeel en voornamelijk jeugdtaal
voor 'terneergeslagen, somber'. H e t w o o r d
depri k o m t in dezelfde betekenis voor in de
Duitse jeugdtaal.
Het verhaal wil dat secretaris Bakker onlangs een
beetje depri was.
Haagse Post, 16-11-8^
Soms zit ik hier op mijn zolder te simmen en weet
ik niet waarom. De meeste tijd ben ik 'depri'.
Boudewijn Bücb: Het dolhuis, 1987

Pakweg vijf jaar geleden bestonden woorden als
'dombo', 'aso', en 'cd-tjes' helemaal niet. Net zo
min als 'depri' en 'videoclip'.
Kijk, februari 1988
Het gaat hartstikke slecht met de natuur, geeft hij
toe, zozeer zelfs dat het hem persoonlijk bijna
'depri' maakte.
HP/De Tijd, 22-11-96
En als hij een beetje 'depri' was, trok hij zich een
half jaar terug op zijn landgoed.
Elsevier, 08-02-97
Ik was gewoon even een beetje moe &C depri.
Nieuwe Revu, 10-12-97
als zelfstandig n a a m w o o r d : 'depressief persoon; somber iemand; k a n k e r a a r ' .
De afdeling preventie van het Riagg in Nijmegen
heeft daarom samen met de Katholieke Universiteit Nijmegen een 'anti-baalcursus' ontwikkeld
voor de depri's op school.
Psychologie, december 1996
De ene, een hilarische depri, vertelde dat hij in
Venetië waanzinnig verliefd wilde worden op een
Italiaanse en dan met haar een gondeltocht wilde
maken.
HP/De Tijd, 16-05-97
als voorvoegsel in samenstellingen.
Het was in zo'n ultrahippe, depri-muziek draaiende, Amsterdamse nachtdiscotheek.
Nieuwe Revu, 13-11-96
des-dochter, dochter van een v r o u w die tijdens
h a a r z w a n g e r s c h a p het h o r m o o n p r e p a r a a t des
gebruikte ter v o o r k o m i n g van m i s k r a m e n . Des
of diëthylstilbestrol heeft misgeboorten voork o m e n , m a a r vergrootte tegelijkertijd e n o r m de
kans o p kanker in de vagina en de baarmoederhals bij des-dochters. H e t d e s - h o r m o o n werd
vooral in de jaren 1 9 4 7 - 1 9 7 5 als morning-afterpil voorgeschreven.
In Nederland zijn tot nu toe veertig 'DES-dochters' geregistreerd met deze ziekte, die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door aangeboren afwijking
van cellen. Hun aantal kan nog toenemen omdat
deze ziekte zich vooral rond het negentiende levensjaar openbaart. In ons land hebben naar
schatting tussen de 189.000 en 378.000 zwangere
vrouwen DES gebruikt, DES-dochters, die geen
kanker kregen, lijden vaak wel aan andere
klachten, die eveneens te wijten zijn aan afwijken-

de cellen in de vagina en in de baarmoeder.
Elsevier, 02-04-88
Schadevergoeding, smartegeld, dat alles was
voor Des-dochters sinds begin jaren 80 in de Verenigde Staten met moeite te bevechten.
Trouw, 16-06-88
Ruim tweehonderd belangstellenden vormden
het aandachtige gehoor bij het proces aangespannen door zes Des-dochters tegen tien farmaceutische bedrijven.
Opzij, juni 1988
Als er niet beter wordt gekeken naar de resultaten
van reageerbuisbevruchting is er een ivf-actiegroep
over twintig jaar, waarschuwen de des-dochters
(vaak onvruchtbare kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap werden behandeld met het
des-hormoon).
Vrij Nederland, 22-04-89
Gisteren wees het Amsterdamse gerechtshof vonnis in de al jaren slepende zaak van de 'DES-dochters'.
NRCHandelsblad,
23-11-90
DES-dochters tekenen cassatie aan tegen afwijzen vergoeding.
de Volkskrant,
22-02-91
Je hebt DES-dochters, CARA-lijders, Hiv-geïnfecteerden en nu dus ook PA-gedupeerden.
HP/De Tijd, 11-07-97
designerdrugs (<— Eng.), synthetische drugs zoals ecstasy*, vervaardigd in laboratoria. De
antidrugswetgeving w o r d t omzeild door een
structuur te gebruiken die net niet illegaal is,
m a a r waarbij de samenstelling en de effecten
van een bestaande illegale d r u g nagebootst
w o r d e n . De t e r m w e r d gelanceerd d o o r de
Amerikaanse professor G a r y H e n d e r s o n .
Geheel in de geest van de jaren tachtig wordt XTC
in Europa met marketingtechnieken aan de man
gebracht, dat blijkt alleen al uit de naam van deze
zogenaamde designerdrug.
Haagse Post, 06-08-88
Na XTC groeit de populariteit van Z-CB bij gebruikers van designer drugs: het is in vele smart
shops verkrijgbaar, soms onder namen als Nexus,
Venus of Eve.
Pan Forum, januari 1997
De onderzoekers constateren dat het vrij eenvoudig is een laboratorium voor de productie van zogeheten designer-drugs in te richten.
Trouw, 28-03-97
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desktop(<— Eng. ' b u r e a u ' ) , bureaucomputer. In
het Engelse taalgebied w o r d t desktop
computer
al sinds eind jaren zestig gebruikt; de verkorting duikt pas op in het midden van de jaren
tachtig. H e t w o o r d w a s aanvankelijk o o k een
synoniem van bureaublad". —» notebook*,
palmtop".
Het grote voordeel dat Windows CE zou moeten
bieden is dat het overzetten van bestanden van en
naar de desktop een fluitje van een cent zou moeten zijn: je zou verwachten dat op de desktop en de
palmtop dezelfde programma's kunnen draaien.
PC-Active, juli/augustus 1997
desktop-publishing (<— Eng.), het o p m a k e n en
vormgeven van teksten met behulp van een
computer, zonder dat er een zetterij aan te pas
k o m t . Tekst en illustraties k u n n e n gemakkelijk
w o r d e n geïntegreerd. Een bekend computerp r o g r a m m a voor desktop-publishing is Correl
Draw. —> electronic*
publishing.
Uit de vs komt een nieuwe computertoepassing
overwaaien, die op korte termijn een revolutie zou
kunnen veroorzaken in de brede sektor van het
drukken, zetten en lay-outen, kortom in de hele
grafische industrie. Het Amerikaanse begrip dat
weldra ook iedereen in Europa in de mond zal nemen is 'Desktop Publishing': uitgeven vanachter je
schrijftafel.
De Morgen, 07-03-87
Kort geleden richtten ze een bedrijf op, Multitasking Systems, waar aids-patiënten 'desktop-publishing' en kopieerwerk kunnen gaan verzorgen.

maakt, afzichtelijke eufemismen als 'destructie'.
Elsevier, 11-1 1-97
deuk: geen - in een pakje boter kunnen slaan, rijden enz., niets presteren; o n h a n d i g zijn, stuntelen. Er bestaan talrijke grappige varianten op
deze informele uitdrukking, zoals geen deuk in
een zak bonen, in een pakje Zeeuws Meisje, een
pakje kerstboter enz. Alhoewel de u i t d r u k k i n g
al dateert uit de jaren zestig en misschien zelfs
eerder al v o o r k w a m , drong ze slechts laat door
in de gevestigde w o o r d e n b o e k e n . In het handw o o r d e n b o e k van Koenen (1992) wordt ze
voor het eerst vermeld.
Zo, daar is-ie dan, Kiss-elpee nummer één en
twintig. Slaat deze band nog een deuk in een pakje
boter?
Oor, 14-j 1-87
'Theorie,' zegt een jongen die Aris heet. 'Wat heb
je daar nou aan als je niet eens een deuk in een pakkie boter kan slaan.'
Gerrit Grobben: Wolfram, 1989
Films als 'Tearms of Endearment' en 'Sophie's
C h o k e ' sloegen nog geen deuk in een pakkie boter.
HP/DeTtjd,
23-08-96
Op zichzelf is het een nobel streven om de regering van dat land over te halen tot eerbiediging van
de mensenrechten, maar het wordt Don-Quichoterie als het niet gesteund wordt door landen die wel
meer dan een deuk in een pakje boter kunnen
slaan.
Elsevier, 12-04-97

... op een moment dat de rest van de personal
computer-wereld nog aan het worstelen was met
inmiddels overbekende fenomenen zoals 'desktop
publishing'...
Haagse Post, 21-10-89
Ik doceer onder andere technisch schrijven en
'desktop publishing' (met een persoonlijke computer zelf tekst opmaken) en gelukkig wordt het leren
schrijven in de Verenigde Staten steeds belangrijker.
Trouw, 01-02-90

in een deuk liggen, onbedaarlijk m o e t e n lachen. Sinds begin jaren tachtig, vooral onder de
jeugd.
Ik lig meerdere malen per dag in een deuk om mezelf.
Vinyl, december 1987
In Engeland liggen ze in een deuk als ze een doorsnee rockbandje uit Nederland horen.
HP/De Tijd, 24-01-92
Maar toen de vergissing ontdekt werd, hebben ze
toch met z'n allen in een deuk gelegen.
Vrij Nederland, 19-07-97

destructie, voor de definitie zie
deconstructie*.
Het slachten alleen al was een weerzinwekkende
vertoning. Biggen die in elektrocutatiewagens werden gepropt, kadavers die bungelden in de bek van
draglines, tien miljoen beesten die werden afge-

deur: de-dichtgooien,-slaan,-houden, in de wielersport: zo n a a r de k a n t uitwijken - meestal
tijdens de spurt - dat een achtervolgend renner
die je wil passeren er niet langs k a n en zelfs gen o o d z a a k t is te r e m m e n .

Het Parool,
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IJ-IO-88

Een kleine tweehonderd meter vóór de finish
raakten Vanderaerden en Kelly slaags. Eric, die
doorstootte naar de leiding, voelde de Ier links van
hem opdagen. Hij ging duidelijk van zijn lijn afwijken. 'De deur dichtslaan' zoals dat in het jargon
heet.
Het Nieuwsblad,
05-07-85
Een spurtje met drie dus met Oetsjakov als winnaar. De Oekraïner deed echter de 'deur toe' voor
de langs binnen aanstormende Desbiens.
De Morgen, 17-07-97
door één deur kunnen, goed met iemand overweg k u n n e n ; compromissen k u n n e n sluiten.
Laat één ding duidelijk zijn: Huibregtsen en
Geesink kunnen absoluut niet door één deur. De
één vindt de ander verschrikkelijk, de ander geeft
(uitsluitend binnenskamers) geweldig af op de primaire acties van de één.
Nieuwe Revu, iz-11-97
'Wie echt de sport wil dienen, kan met mij best
door één deur,' zegt hij.
Vrij Nederland, 28-02-98
met zichzelf door één deur kunnen, het eigen
gedrag moreel acceptabel vinden.
Haar ethisch-journalistieke roddelcredo luidt:
'Kan ik nog met mezelf door één deur?'
Nieuwe Revu, 17-12-97
dialoog met de burger, de bereidheid van politici
o m te luisteren n a a r kritiek van de burgers o p
het gevoerde beleid. Sinds begin jaren negentig.
In Vlaanderen w o n de u i t d r u k k i n g aan betekenis in de periode van de z a a k - D u t r o u x (1997)
en na stille protesten van de burgers tijdens h u n
' W i t t e M a r s ' . —> contract* met de burger.
Stevaert beschouwt de houding van Tobback niet
als 'contraproductief' voor zijn streven om de dialoog met de burger te herstellen.
De Morgen, 16-07-97
didgeridoo (<— Aboriginal-taal; k l a n k n a b o o t sing), blaasinstrument van de Australische
Aboriginals, die d o o r het bespelen ervan vaak
in trance geraken. H e t kan t o t 2,5 meter lang
zijn, het heeft geen vingergaten en ook geen
m o n d s t u k . Er is een speciale ademtechniek n o dig o m aan het instrument een a a n h o u d e n d e
g r o n d t o o n te ontlokken. De didgeridoo blijkt
tegenwoordig erg in trek bij liefhebbers van et-

nische p o p m u z i e k . O o k als aanduiding van de
geluiden die met behulp van het instrument geproduceerd w o r d e n .
Ik draai Cubaanse herrie, Indiaas, Marokkaans
en didgeridoo.
Nieuwe Revu, 18-06-97
Vooral in de zomer leeft Nederland zich uit op de
djembé, didgeridoo, klezmerviool en surdo...
Elsevier, 19-07-97
Uit vele buitenlanden stromen ze toe, met gitaar,
blokfluit, sitar of didgeridoo.
HP/De Tijd, 22-08-97
Het meest modieuze muziekinstrument van dit
moment is de didgeridoo, een lange slurf waardoor
Australische aboriginals al eeuwenlang 'circulerend ademhalen'.
Nieuwe Revu, 13-05-98
diepe: in het-gegooid worden, a a n zijn lot worden overgelaten; o p eigen kracht m o e t e n bewijzen w a t m e n w a a r d is. Oorspronkelijk w a s in
het diepe gooien een simpele en nogal krachtdadige manier o m kinderen de z w e m k u n s t bij
te brengen.
U hebt wel eens gezegd dat Nijpels als VVD.-leider te vroeg in het diepe is gegooid.
de Volkskrant, 20-07-85
En we zijn niet geschoold of getraind voor het
Kamerwerk. We zijn meteen in het diepe gegooid.
Nieuwe Revu, 28-01-98
diepgaan, voornamelijk in de wielersport: het
uiterste van zijn k r a c h t e n vergen; een buitengew o n e inspanning leveren; zich veel ontzeggen
o m zijn doel (de overwinning) te behalen. Informeel.
Maar een Theunisse bijvoorbeeld kan wel iets
dieper gaan.
Nieuwe Revu, 28-07-88
Als ik eenmaal op de fiets zit denk ik niet meer. Ik
spaar me dan niet. Ik weet dat ik diep moet gaan
om er later mijn voordeel mee te doen.
NRCHandelsblad,
29-06-90
Ik ben nu gelukkig met mijn nieuwe vriendin,
maar ik kan niet zeggen dat ik gemakkelijk ben gescheiden. Voor het zo ver was, ben ik heel diep gegaan.
Elsevier, 26-04-97
Maar een paar uur later kon ik van ellende niet
meer op mijn benen staan. Z o diep was ik gegaan.
Vrij Nederland, 03-05-97
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in de voetbalsport, gezegd van een aanvaller: in
de diepte bewegen om een dieptepass op te vangen.
Van Aerle is nu eenmaal altijd een dienende, aanvullende speler, die wel regelmatig diep gaat, maar
die actie heeft Winter normaal gesproken ook wel
inde voeten.
Trouw, 20-10-88
Ik ben niet het type dat negen van de tien keer
diepgaat. Jari Litmanen kan dat in een wedstrijd
honderd keer opbrengen.
Elsevier, 21-12-96
Ik kom vaak genoeg centraal te spelen, wanneer
onze nummer tien weer eens diepgaat.
Nieuwe Revu, 27-12-96
diepvriesembryo, e m b r y o dat o n t s t a a t d o o r
kunstmatige bevruchting in een reageerbuis en
vervolgens w o r d t ingevroren.
Ontwikkelingen in de biomedische technologie,
zoals reageerbuisbaby's, diepvriesembryo's en
kunstmatige inseminatie, doen vragen rijzen over
ethische, sociale en psychologische aspecten.
de Volkskrant, 09-04-88
Het stel was dan ook dolgelukkig toen zij - in ruil
voor slechts 5000 gulden - een keus mochten maken uit de voorraad diepvriesembryo's van het ziekenhuis in Manhattan.
Nieuwe Revu, 17-12-97
dierproefvrij, gezegd van cosmetica die niet o p
dieren getest w o r d e n .
Het is flauwekul om cosmetica aan te prijzen als
'dierproefvrij'. Smeerseltjes worden meestal niet
eerst op een konijn getest.
Vrij Nederland, 25-12-93
difficulteren (<— Eng. difficult 'moeilijk' +
-eren), informeel voor 'lastig d o e n ' . De t e r m
werd ooit geïntroduceerd d o o r voormalig premier Lubbers.
Wallage met zijn extra eisen 'difficulteert'...
NRCHandelsblad,
04-07-98
digibeet {digi, afk. van digitaal), iemand die t o taal ondeskundig is o p het gebied van digitaal
dataverkeer, computers en multimedia; computeranalfabeet* . De term w e r d geïntroduceerd
d o o r M a u r i c e de H o n d , auteur van het boek
Met de snelheid van het licht en directeur Nieuwe M e d i a van uitgeverij Wegener Arcade. Een
a n t o n i e m is alpba-geek*.
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loch lijkr het concern niet van zins de elektron!
sche snelweg links te laten liggen. Van Vliet wordt
opgevolgd door zijn makker, de opiniepeiler Maurice de Hond, die Van Vliets indeling van de samenleving in 'digikids' en 'digibeten' deelt.
Elsevier, 29-07-9 s
De hardware-fabrikant Compaq profileert zich
met zijn Presario's nadrukkelijk op de consumentenmarkt. We besluiten de help desk een echt 'multimedia-probleem' voor te leggen: de C D - R O M
leest geen C D ' s af. Wij, digibeten, tasten volledig in
het duister.
PC-Consument, november 1996
Het gebrek aan humor wordt gelukkig nog enigszins gecompenseerd door subtiele grappen van
schrijver Clifford Stoll, maar mij is het teveel aan
Eigen Huis & Tuin voor digibeten.
Oor, 02-11-96
Het duurste en dikste boek van deze verzameling.
Het valt onder de categorie handboeken. Op een
zakelijke wijze worden de nieuwe mogelijkheden
van Access 7 duidelijk uit de doeken gedaan. Het
boek is niet bedoeld voor 'digibeten'.
Computer'.Totaal, december 1996
Tips voor Windows 95. Informatietechnologie
voor digibeten.
Titel boek uit 1996
Ooit spraken we over digibeten. Mensen die nou
eenmaal niks begrepen van computers, en er ook
niks mee te maken wilden hebben. Mensen, die gewoon geen zin hebben elk jaar een nieuw programma te leren gebruiken.
PC-Active, maart 1997
De auteurs houden rekening met de geringe kennis van de echte digibeet, die bijvoorbeeld nauwelijks weet welke soorten diskettes er bestaan.
Computer .'Totaal, juli/augustus 1997
digicash (<— Eng.), voor de definitie zie cyberbucks*.
Wanneer bedrijven e-cash of digicash verkopen
aan klanten, drukken ze eigenlijk geld. Met het
geld dat ze voor de e-cash krijgen, kopen ze op hun
beurt producten of diensten.
Knack, 10-12-96
digipack (<— Eng.), door Jeroen van Erp van het
Delftse o n t w e r p b u r e a u Fabrique in 1992 ontw o r p e n cd-doosje.
De meest voorkomende variant op de standaard
cd-doos is het zogenoemde 'digi-pack', een karton-

nen omslag met daartussen het plastic houdertje
voor de cd. 'Het voordeel is dat het doosje met één
hand geopend kan worden. Bovendien kan het materiaal niet breken. Het nadeel van een digi-pack is
dat de verpakking tevens het originele drukwerk is
en snel slijt of smoezelig wordt.'
de Volkskrant, 06-11-93
Ontwerpers kiezen daarom, vooral voor de eerste oplage, steeds vaker voor een digipack: een kartonnen doosje, al dan niet met plastic tray. 'Het gevoel van het papier brengt de verfijning terug,' zegt
Van Erp. Zoals bij de digipack die hij in 1992. voor
Braam & Wolters ontwierp.
Elsevier, 14-03-98
digital hardcore (<— Eng.), muziekvorm; zie citaat.
De plaat betekent de introductie van de digital
hardcore, een van de meest extreme muziekvormen die in de jaren negentig is opgestaan. Digital
hardcore is post-techno, post-breakbeat, postpunk en post-jungle, al zal de leek er vooral speedmetalgitaren over een oorverdovende gabberbeat
in terughoren.
Oor, 22-03-97
digitale butler, internetjargon; zie citaat.
Na een paar maanden taant het aanvankelijke
enthousiasme en blijkt internet vooral een praktisch medium voor e-mail (verreweg de meest gebruikte internet-toepassing). Het antwoord van internet-bedrijven op de onoverzichtelijkheid van het
huidige internet, heet 'smart agent'. De agent (ook
wel digitale butler genoemd) speurt voor de gebruiker het internet af op zoek naar interessante
informatie.
Elsevier, 02.-08-97
digitale krant, elektronische k r a n t die m e n kan
raadplegen o p het Internet .
Enige tijd geleden besloot de 'Wall Street Journal'
geld te vragen voor zijn populaire dienst op het Internet. Na twee maanden blijkt de digitale krant
nog dertigduizend abonnees te tellen.
Knack, 19-11-96
digitale snelweg (<— Eng. digital highway), elektronisch netwerk d a t mensen en organisaties
via de computer met elkaar verbindt. Sinds begin jaren negentig. —> elektronische*
snelweg.
PTT Telecom begeeft zich, samen met Maarten

van den Biggelaar (uitgever van het zakenblad
Quote), op de digitale snelweg.
de Volkskrant, 14-10-94
In een tijd van digitale snelwegen is het een prikkelend gezicht wanneer een van de modernste en
meest vooruitstrevende naties plotseling als onnozel en primitief kan worden afgeschilderd.
HP/De Tijd, 10-02-9 5
De initiatiefnemers van dit centrum voor de expressie van de Cybercultuur gaan er vanuit dat de
computer met de komst van de Cyberspace van Internet en de digitale snelweg steeds meer een cultuurdrager zal worden.
Computer•'Totaal, april 1995
Wie via Flevonet de digitale snelweg opging,
kreeg te maken met Digitaal Almere als verboden
gebied.
Vrij Nederland, 17-08-96
Hoe de computer er uit ziet waar we over vijf jaar
mee werken? Geen idee, je kunt er echter zonder
meer van uitgaan dat het ding een stuk sneller is,
beter presteert, de beschikking heeft over uitstekende contactuele eigenschappen, in het bezit is
van een rijbewijs voor de digitale snelweg en bovendien mooiere programma's zal hebben, terwijl
je er beslist minder voor betaalt dan voor je huidige computer.
PC Consument, december 1996
Digitale Stad, initiatief van de stad A m s t e r d a m
d a t begin 1994 werd gestart: een gratis elektronisch forum voor de gewone burgers die nog
een zekere angst hebben voor het Internet*; een
digitale leefomgeving met d a a r i n alles w a t ook
in een echte stad te vinden is. H e t project m o e t
hen w a r m m a k e n voor dergelijke netwerken en
hen tegelijkertijd de kans geven o m h u n stad
'digitaal' te verkennen. Z e k u n n e n via een comp u t e r n e t w e r k kennismaken met een virtuele
wereld: een overheidsplein, een homoplein enz.
O m de digitale stad te verkennen heeft m e n een
computer en een m o d e m nodig en een lokaal inbelpunt.
In de wieg van de Digitale Stad, een Amsterdams
initiatief om het Internet te ontsluiten voor gewone burgers, ontstond in juni 1994 de Digitale Burgerbeweging Nederland, met een knipoog naar de
Internet-adresseerwijze afgekort tot D B . N L .
Wave, oktober 1994
Dagelijks bezoeken enige duizenden mensen De
Digitale Stad, een op de vijf is een vrouw.
Opzij, januari 1995
169

'De wereld wordteen elektronisch dorp,' sprak
hij, 'en een BBS is dorpskroeg, bibliotheek en gemeentehuis tegelijk.' 'Een digitale stad,' dacht ik
toen al, 'maar ja, maak dat maar eens hard als Amsterdam jaren later met die gedachte gaat lopen.'
Wave, april 1995
Ruim een maand geleden opende advocaat Jeroen de Kreek zijn kantoor in de Digitale Stad.
NRCHandelsblad,
23-06-95
Amsterdam kwam als eerste met de digitale stad
maar al snel werd dat voorbeeld gevolgd door andere gemeenten.
Computer .'Totaal, april 1998
digitale videodisc, zie citaat. —»dvd*.
Maar de digitale video disk (DVD) waarover ze
onlangs een standaard overeenkwamen en waarvan ze in de toekomst vele exemplaren hopen te
verkopen, brengt Negroponte's scenario wel een
stuk dichterbij.
HP/De Tijd, 04-10-96
Het concept van de Digitale Video Disc (DVD) is
al enige jaren bekend. Een nieuwe standaard voor
het opslaan van optische digitale informatie. Een
schijfje dat er net zo uitziet als een cd-rom maar die
van 4,7 (single layer/single sided) tot 17 gigabyte
(dual layer/double sided) aan data kan bevatten.
PC-Active, januari 1997
Je moest er de voorbije weken wel even voor naar
Japan. De Digitale Video Disc werd daar als eindejaarscadeau op de markt gebracht. De DVD ? Een
schijf die eruit ziet als een gewone CD-rom, maar
waarop wel 13 keer meer gegevens kunnen worden
opgeslagen. De DVD is dus ideaal om een complete
speelfilm te registreren. Nu zijn de eerste DVD's
met speelfilm op de markt gebracht.
Netwerk, februari 1997
dikcriminatie, schertsend voor 'discriminatie
van dikke mensen'.
Een steeds krachtiger tegenstem in de debatten
over de afslankpillen levert de dikkerds-lobby. Zij
strijden voor het accepteren van het dik zijn en tegen slankheidsdwang, tegen 'dikcriminatie' - de
term is van de Nederlandse Bond van Formaat - en
tegen de vermageringsindustrie.
Vrij Nederland, 09-08-97
dimmen, kalmpjes aan doen; zich rustig houden; een toontje lager zingen. Vooral in de gebiedende wijs: effe dimmen! Informeel; aanvan-
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kelijk jeugdtaal, nu meer algemeen ingeburgerd.
Hoor je me, Sier, of heb je weed in je oren? Beetje
dimmen, meester! Tuurlijk hoor ik je.
Boudewijn Büch: Links, 1986
... en nou een beetje dimmen, hè?
Helga Ruebsamen: Op Scbeveningen, 1988
'Rustig jij,' zei hij, 'effe dimmen ja?'
Vrij Nederland, 22-07-89
Ik ga naar ze toe, zeg dat ze moeten ophouden,
dat ze moeten dimmen, ecetera-meer.
de Volkskrant, 03-08-91
In deze kring wordt de koers voor zijn pr-beleid
bepaald. Daar is beslist dat hij de komende weken
'even zal dimmen'.
Elsevier, 18-03-95
'Ik ben blij dat de spelers zich niets hebben aangetrokken van de mensen om ons heen,' zei Heerenveen-trainer Foppe de Haan na afloop. 'De bussen waren bij wijze van spreken al besteld en de Tshirts al gedrukt. We moesten dus dimmen, dimmen, dimmen.'
NRC Handelsblad,
18-04-97
Marijnissen vind ik veel leuker. Die roept rustig
naar de voorzitter van de Tweede Kamer: 'Effe
dimmen/
Nieuwe Revu, 08-04-98
ding: zijn-doen (<— Eng. to do one's own thing),
doen w a a r men zin in heeft, w a a r men goed in
is; zijn eigen verlangens volgen; zich uitleven.
' D i n g ' staat hier voor iemands favoriete bezigheid, liefhebberij of ambitie. Deze informele
u i t d r u k k i n g w e r d begin jaren tachtig vooral
populair g e m a a k t d o o r Hennie Vrienten van de
voormalige p o p g r o e p Doe M a a r . Ooit verklaarde hij tegenover de pers: 'Ik zing en ik
spring en ik doe gewoon mijn ding.' Mogelijk
had hij de u i t d r u k k i n g uit het Engels opgevangen en deze letterlijk n a a r het Nederlands vertaald.
Het gebeurt maar eens om de zoveel jaren dat Sun
Ra nog eens naar hier afzakt, en het is dan nog uitzonderlijk dat deze hogepriester in Gent zijn 'ding'
komt doen.
De Morgen, 08-11-85
Ik benijd hen, ze hoeven volstrekt niets te bewijzen en nemen blijkbaar vrede met hun bestaan. Ze
doen hun ding, doen het goed en trekken weer
huiswaarts.
Humo, 05-06-86

The Romans doen hun ding, zelfs als dat met een
cover van Lennon-McCartney moet gebeuren.
Backstage, oktober 1987
Van Zandt maakte zich er niet druk over. Hij
deed zijn ding en deelde en passant nog gul de speciale T-shirts uit waarvan de organisatie een doos
vol in elke kleedkamer had laten deponeren.
Nieuwe Revu, 26-04-90
Maar de jeugd heeft geen brandende ambitie om
die fouten te maken waaraan de ouderen zich puur
omwille van de macht bezondigden. Adelmunds
oproep aan de 'Niet Nixers' om, nu zij hun ding
gedaan hebben, actief te worden op afdelingsniveau, is aan de nieuwe PvdA'ers niet besteed.
Elsevier, 07-12-96
Iedereen doet 'zijn ding' en wenst door niemand
te worden gedwarsboomd.
HP/De Tijd, 14-02-97
dink(y) (<— Eng. double income, no kids; n a a r
anal, van yup (pief), kinderloze dubbelverdiener; m a n of v r o u w van een carrièrekoppel zonder kinderen; iemand met een inkomen en met
een werkende partner. De t e r m w e r d rond 1986
bedacht door trendanalisten.
Inge, zevendejaars rechten, sluit echter niet uit
dat de hang naar elitair vertoon weer in zwang
komt in dit door yuppies en DINK (Double-Income-No-Kid)'s gekleurde tijdsgewricht.
Haagse Post, 20-08-88
Hij vertrouwt erop dat zijn organisatie het exclusieve gezelschap blijft van 'yups', directeuren,
'dinky's' en zakenreizigers.
Het Parool, 01-10-88
Dink (double income no kids: dubbel inkomen
geen kinderen) interessante doelgroep voor reclame, bestaande uit kinderloze paren waarvan de
partners ieder een eigen (hoog) inkomen hebben.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Van de 'Jordannezen', zoals de leerlingen van
6Vi zichzelf noemden, vallen er zeven onder de categorie 'dink', vier anderen zijn doorgestoten tot
de'betere' banen.
Elsevier, 26-06-93
De smaakmakers van de jaren tachtig, de yups,
dinks, ultra's, porno's, en al die andere bonte vogels uit de stedelijke dierentuin, legden zich toe op
het cultiveren van de eigen verlangens en het oppoetsen van de direct waarneembare buitenkant.
Willem Pijffers: Zoeken naar nieuwe idealen. Het
levensgevoel van de jaren negentig, 1993

De stereotiepe werknemer - de blanke man met
een volle baan, een huisvrouw en twee kinderen is op zijn retour. De nieuwe werknemer (m/v) die
zijn plek gaat innemen, is geen yup (young urban
professional), geen yiff (young, individualistic,
freedomloving and few) en ook geen dinkie (double income, no kids).
Malou van Hintum: Macba! Macha!, 199s
Dinky. Double income no kids. Goed voor de
economie, goed tegen het bevolkingsoverschot.
Vooral goed voor de fiscus.
Vrij Nederland, 06-05-95
dino, d i n o s a u r u s . Deze informele afkorting
werd vooral populair na de release van de succesfilm Jurassic Pare in 1 9 9 3 . Er o n t s t o n d toen
een w a r e dinorage.
Sinds de première van Spielberg's Jurassic Pare is
heel Amerika in de ban van prehistorische monsters. Als je er een beetje bij wilt horen, heb je een
dino-petje op je hoofd of toch minstens een stegosaurus-truitje aan.
Viva, 20-08-93
Cyriel Speijer zag Jurassic Park een halfuur na de
officiële première op 11 juni in een 'sneaky preview', een stiekem bioscoopje in Los Angeles, en
wist dat het goed was. Hadden zijn klanten hem
tot dan toe elke medewerking aan de verkoop van
Dinospullen ontzegd ('Nee, nee, nee Cyriel, dino's
doen het niet op de markt'), na het zien van de film
besefte hij dat zijn koopmannen hongerig zouden
worden.
Algemeen Dagblad, 25-09-93
Niet zo lang geleden was er een tentoonstelling
met reusachtige nagebouwde dinosaurussen. De
'beesten' bewogen en produceerden angstaanjagende geluiden. Maar dino's konden meer dan
krijsen. 'Parasaulolophus', een dino met een kop
als een trompet, produceerde waarschijnlijk muzikale geluiden.
Kijk, september 1996
Volgens wijlen Carl Sagan zijn de meeste mutaties in de evolutie ontstaan door botsingen van de
aarde met asteroïden, kan morgen weer gebeuren,
inclusief het vertrek van de dino's en het ontstaan
van de neocortex in onze hersenen waardoor wij
kunnen wat andere dieren niet kunnen.
HP/De Tijd, 16-05-97
dinosaurus, iemand van de oude stempel; persoon met als verouderd beschouwde denkbeel-
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den; o u w e rot in het vak. Vaak pejoratief.
Genesis: het voortbestaan van een muzikale dinosaurus.
Oor, 02-05-87
Door bijna een etmaal lang alles te zien wat nog
leefde en beweerde rock te spelen kon je zien wie
echt iets waard was en wie te licht woog of tot Dinosaurus was verworden.
Humo, 14-05-87
Natuurlijk, het waren orthodoxe communisten,
dinosaurussen, die terug wilden naar het stenen
tijdperk van het communisme.
de Volkskrant, 21-03-92
'De steentijd van de dinosaurussen Mitsotakis en
Papandreou is voorbij,' roept hij op alle dorps- en
stadspleinen die hij handenschuddend aandoet.
Elsevier, 09-10-93
Mobutu was Zaïre, en nu hij ziek en afwezig is
valt het uiteen. Portret van een 'dinosaurus' en het
land dat hij ontredderd achterliet.
HP/De Tijd, 08-11-96
Eind maart kwam er een 'fotofinish' aan te pas
om te weten wie van de twee, de jonge ster of de dinosaurus, het duel had gewonnen.
DS Magazine, 27-12-96
Bij de huidige roep om christendemocratische
partijvernieuwing geldt het oudgediende TweedeKamerlid Ad Lansink (62) als de dinosaurus van
het C D A .
Nieuwe Revu, 26-03-97
dip: in een-zitten, een inzinking m e e m a k e n .
O o k uit een dip komen, geraken 'moeilijkheden te boven k o m e n ' . Informeel.
Het laatste jaar in Richter zat ik in een dip.
jan Lenferink in Nieuwe Revu, 02-05-91
Ze verschijnt maar zelden voor tien uur op het
departement, in de middaguren verkeert ze, aldus
een in N R C Handelsblad geciteerde informant,
wel eens in een 'geweldige dip'.
HP/De Tijd, 24-04-92
Wanneer je mensen die in een dip zitten naar Nederland terug laat gaan, wordt het verwerken van
trauma's moeilijker.
Elsevier, 16-01-93
Een film om met vriend of man heen te gaan als je
relatie in een dipje zit.
Viva, 21-02-94
Maar de wereld is machtig, niemand is ongevoelig voor de wereld en in de zomer van 1994 gebeurde zo het een en ander waardoor mijn weerstand
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brak en ik in een bedenkelijke dip belandde.
I.évi Weemoedt: Overal wat, 199 s
Ik ben een emotionele speler, die het team kan
helpen wanneer het in een dip zit.
Trouw, 21-06-96
De detailhandel zat even in een dip.
NRC Handelsblad, 09-08-96
Maar ik heb een periode gehad dat ik in een creatieve dip zat.
HP/De Tijd, 03-01-97
direct-mail (<— Eng.), vorm van reclame waarbij
de consument direct w o r d t aangeschreven via
de posterijen. Bedrijven als American Express
en L e k t u r a m a zijn bekend om dit soort praktijken.
En de PTT heeft tien procent van haar rekening
betreffende de 'direct mail' afgehaald.
Vrij Nederland, 28-04-90
Het is een programma van PTT Post, ontworpen
voor bedrijven die zich bezighouden met directmail en die er baat bij hebben hun post z o d a n i g op postcode - gesorteerd bij PTT aan te leveren dat
zij kortingen krijgen op de posttarieven.
Computer'.Totaal, april 1995
Bij de overname van het failliete Koverto in 1993
zag Van Bruxvoort nog goede perspectieven, dankzij de opkomst van direct-mail, de gerichte reclame
via de brievenbus.
Trouw, 2 1-06-96
Er liggen nog allemaal problemen die we eerst uit
de weg moeten ruimen, willen die fondsen een verklaring kunnen krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld
om direct-mail. Moet je dat nou zien als fondsenwerving of als educatie en voorlichting?
Nieuwe Revu, 02-01-97
De universiteit wilde, in de woorden van Diettrich, 'het product in de markt zetten' en dat doel
werd door middel van vele advertenties bereikt.
Momenteel wordt er zelfs gewerkt met 'direct
mail'.
HP/De Tijd, 31-01-97
dirty dancing (<— Eng.; n a a r de populaire, gelijknamige film uit 1987), het beoefenen van de
m a m b o , een Z u i d - A m e r i k a a n s e d a n s . Bij deze
dans zijn h e u p - a a n - h e u p c o n t a c t en r o n d d r a a i ende bewegingen belangrijk. Dirty of 'vuil'
slaat o p het seksueel o p w i n d e n d k a r a k t e r van
deze d a n s . —> bubbling .
Aanvankelijk zette Uday zich met zijn body-

guards aan een tafel, havanna in de mond, een glas
cognac in de hand, meezingend met de muziek.
Totdat hij zich ging vervelen, zijn revolver trok en
in het plafond begon te schieten of, als hij erg dronken was, op het bedienend personeel. Uiteindelijk
sprong hij de dansvloer op, trok een willekeurige
vrouw uit het publiek, bij voorkeur die van een ander, en gaf een nummertje 'dirty dancing' ten beste.
HP/De Tijd, 31-01-97
discman (<— Eng. DiscMan, een handelsmerk),
d r a a g b a r e cd-speler met een koptelefoon. D o o r
Sony geïntroduceerd. O o k wel geschreven als
diskman.
Ronald (19) hoort van de vier nog het best: als hij
z'n gehoorapparaat voluit en z'n discman op tien
zet, kan hij 'Daar komt Gabbertje' min of meer
meezingen.
Nieuwe Revu, 29-01-97
Maar de cd-recorder heeft een enorm voordeel:
het systeem werkt met cd's en is dus te combineren
met wat de consument al heeft: cd-speler, diskman
en computer.
Elsevier, 22-02-97
Uiteindelijk brengt de DiscMan van Sony uitkomst; de eerste CD-speler die nu eens niet de
dwangafmetingen van 43 bij 10 centimeter heeft.
HP/De Tijd, 23-05-97
disco, muziek met een stevig basritme en een
eenvoudige melodie. Populair in discotheken
sinds eind jaren zeventig. De grote d o o r b r a a k
k w a m met John Travolta en de release van de
film Saturday Night Fever. De variant van de
jaren negentig is dance*.
Het verschijnsel disco heeft zich vanuit Frankrijk
en Amerika, waar het in homoseksuele kringen
ontstaan is, over de rest van de wereld verspreid.
Popmuziek. Het geluid van jongeren, 1986
Sinds 1975 i s 'disco' de nieuwe variant op de realiteit (economische crisis) ontvluchtende popmuziek vergezeld van een dito levensstijl waartoe, geheel in tegenstelling van de jeans met T-shirtpeople, verkleedpartijen voor het dansfeest in het
weekend horen.
Fenomenen van de jeugdcultuur, meerdere auteurs, 1989
de speciale kleding die gedragen w o r d t d o o r
discotheekbezoekers.

Ik draag vaak kleding van m'n vader en dat vinden ze maar duf. Nou, ik denk altijd laat ze maar
kletsen ik loop liever zo dan disco.
Achterwerk in de kast, 1981
jongere die vaak een discotheek bezoekt en zich
daarbij speciaal kleedt.
Om de houding van een disco te onderstrepen
drukt één van de aanwezigen zijn leren riem met
twee duimen naar beneden, tot vlak boven zijn
schaamhaar.
Vrij Nederland, 30-08-86
Er zijn geen hoge muren meer, zoals tussen de
hippies en de disco's.
Elsevier, 05-03-97
discobus,-lijn,-trein, bus of trein w a a r m e e jongeren 's avonds n a a r de disco en terug n a a r huis
k u n n e n . Sinds de eerste helft van de jaren tachtig. - » borrelbus*.
De discotrein van kwart voor één is tamelijk rustigNRC Handelsblad, 11-11-85
Uitzicht vanuit de cabine van de Sprinter op de
'slag Zoetermeer', de discolijn.
NRC Handelsblad, 07-02-87
Ze kozen daar het plaatsje Echt in Zuid-Limburg
voor uit. Doordeweeks een heel rustig dorpje,
maar in het weekend komen er honderden jongeren naar de plaatselijke discotheek. Geprogrammeerd plezier tussen acht uur 's avonds en twaalf
uur 's nachts, want voor acht uur is het niet open
en om twaalf uur gaat de laatste trein, ook wel de
disco-trein genoemd.
de Volkskrant, 28-03-87
De laatste tijd zijn de zogenaamde discolijnen
(speciale busdiensten van en naar discotheken, ingezet door de vervoersbedrijven) negatief in de publiciteit.
de Volkskrant, 30-04-88
Met enige trots kondigden De Nederlandse
Spoorwegen onlangs een nieuw initiatief aan: een
discotrein die op vrijdag- en zaterdagnacht om vier
uur van Arnhem naar Amsterdam en Rotterdam
gaat rijden. Jongeren uit de Randstad zouden tegenwoordig en masse naar de Arnhemse disco
Luxor gaan om te feesten.
HP/DeTijd,i5-n-96
Op het beeldscherm zien ze een discotrein, bierblikjes en schreeuwende jongeren...
HP/De Tijd, 28-03-97
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Normaal gesproken moet Marieke om half
twaalf thuis zijn, maar als ze naar een discotheek
in Raalte gaan, wordt het meestal later. 'Daar rijdt
om half twee een discobus.'
Nieuwe Revu, 25-02-98
discokoerier, jonge drugssmokkelaar, geronseld
in uitgaansgelegenheden.
De leider van de 'discokoeriers' is door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf, wegens zijn organiserende rol bij de
'planmatige' cocaïnesmokkel vanuit Curacao,
Frans Guyana en Aruba.
Trouw, 26-02-93
De Amsterdammer, tegen wie vijftien jaar was
geëist, wordt beschouwd als een belangrijke schakel in de zaak van de zogeheten 'disco-koeriers',
die cocaïne smokkelden vanuit de Antillen en
Frans Guyana naar Nederland.
Trouw, 12-03-93
Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag
de veertigjarige M.A. veroordeeld tot negen jaar
gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel. Het hof
achtte bewezen dat de vrouw als contactpersoon
en regelaar betrokken was bij cocaïnetransporten
vanuit Curacao en Frans Guyana. In dit netwerk
werden 'discokoeriers' ingezet.
de Volkskrant, 30-04-93
discovis, doorzichtig glasbaarsje. Informeel.
De branche-organisatie Dibevo, waarin de dierenhandelaren en -winkeliers zijn vertegenwoordigd, heeft de importeurs van siervissen gevraagd
te stoppen met de invoer van zogeheten punk- of
discovissen. Punkvissen zijn doorzichtige glasbaarsjes die in Zuidoost-Azië worden gekweekt en
ingespoten met fluorescerende stoffen.
NRC Handelsblad, 21-04-93
In ons land zijn de punkchanda's nog redelijk
populair. In Nederland, waar ze enkele jaren geleden onder de naam 'discovis' werden geïntroduceerd, is de belangstelling voor deze 'opgespoten'
glasbaars behoorlijk geslonken.
De Morgen, 25-05-93
diskdrive (<— Eng.), onderdeel van een pc w a a r mee diskettes k u n n e n worden gelezen en beschreven.
Disk drive. Een mechanisme dat magneetschijven
aandrijft en de informatie erop kan aflezen door
middel van een lees/schrijfkop. Disk drives (voor
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floppy disks (jok diskettestations genoemd) wolden aangestuurd door disk drive controllers (besturingsorganen) en werken op het principe van
random access storage (direct toegankelijk geheugen).
Het geïllustreerde computerwoordenboek,
zonder
auteursvermelding,
1984
De pogingen van WordPerfect om met twee benen op de grond te blijven, worden ten zeerste op
prijs gesteld. Onder andere blijkt dit uit de blijvende mogelijkheid om wi> 5.0 vanaf diskdrives op te
starten, dus zonder harde schijf.
Mens & Wetenschap, nr. s, 1989
disneyficatie (<— Eng. Disney fication; van Walt
Disney, 1 9 0 1 - 1 9 6 6 , beroemde Amerikaanse
maker van tekenfilms), pejoratieve aanduiding
voor een simplistische, commerciële presentatie van historisch belangrijke plaatsen, gebeurtenissen of mensen. De term verwijst naar de
door Disney gecreëerde films en naar Disneyland en gelijkaardige t h e m a p a r k e n , w a a r
corazc-figuren optreden tegen een historische
achtergrond.
In 'Hercules', de nieuwste Disney-tekenfilm, is de
mythische geweldenaar Herakles veranderd in een
sympathieke goedzak, Rambo met een Dopeyglimlach. Bovendien trekken de Disney-studio's
het oorspronkelijke verhaal vrijmoedig naar zich
toe, net als eerder bij 'De kleine zeemeermin' en
'Pocahontes'. Maar hoe erg is deze 'disneyficatie'
eigenlijk? Cultuur bloeit bij een vrije herinterpretatie van de klassieken.
NRC, Handelsblad, 21-11-97
dj-café, café w a a r deejays plaatjes draaien en
w a a r het publiek kan dansen.
De opzet van dj-cafés zoals inmiddels Vaaghuyzen. Abraxas, Club Zoo, Lux, de Duivel en Seymour Likely is intiem. Vaak staat er tweedehands
meubilair en in een hoekje is wel enige ruimte om
te dansen.
Elsevier, 31-01-98
dkp-woning, w o n i n g die tussen 1975 e n x 9 ^ 5
g e b o u w d werd onder een subsidieregeling, het
dynamisch kostprijssysteem:
de kosten werden
eerst k u n s t m a t i g laag gehouden en liepen pas
later o p . Gevolg hiervan is dat een dergelijke
woning o p papier nog veel w a a r d is, terwijl de
verkoop weinig o p b r e n g t .

De huur van dkp-woningen in de groeikernen zoals Spijkenisse, Nieuwegein of Lelystad - ligt nu
al 150 gulden hoger dan elders.
de Volkskrant, 22-10-93
DN A-vingerafdruk; DN A-fingerprint (<— Eng.),
onderzoek van D N A-moleculen in bloed,
sperma, speeksel of weefsel, als hulpmiddel bij
de identificatie van een persoon tijdens een
gerechtelijk onderzoek. Gebaseerd o p het feit
d a t ieders D N A uniek is en d a t elke cel van eenzelfde mens hetzelfde D N A heeft. Sinds ca.
1985.
De uitslag van de eerste in Nederland gebruikte
DNA 'fingerprint'-proef, aan de hand waarvan daders van verkrachtingen herkend kunnen worden,
heeft de onschuld bewezen van de 24-jarige Amsterdammer M. van D.
NRCHandelsblad,
15-04-88
Het vaststellen van zogenoemde DN A-vingerafdrukken in rechtszaken door onderzoek van bloed
of sperma zal voorlopig alleen worden toegepast in
gevallen waarin de verdachte zijn onschuld wil bewijzen.
Het Parool, 16-04-88
Via een DNA-vingerafdruk is onlangs een wegens
verkrachting veroordeelde man alsnog vrijgesproken: het zaad dat bij de verkrachte vrouw gevonden was kon onmogelijk van hem zijn.
Vrij Nederland,
22-10-88
Het ging dit keer om molekulair biologen die opgeroepen waren om advies te geven of DNA vingerafdrukken wel of niet een bewijs waren voor de
schuld van een moordenaar.
Natuur & Techniek, augustus 1989
Maar nu gebleken is, dat er aan deze methodes
ook wat haken en ogen kleven, is het niet verwonderlijk dat het afgelopen jaar bij een aantal processen de 'DNA vingerafdruk' niet als bewijsmateriaal
is erkend.
Trouw, 14-04-90
De 'DNA-vingerafdruk', een nieuwe techniek
voor de identificatie van verdachten van zware
misdrijven, is opnieuw in opspraak geraakt.
de Volkskrant, 11-01-92
tegenwoordig ook in breder verband.
De onderzoeksgroep van Govers heeft in Zuidelijk Flevoland uitgezocht wat in het voorjaar de belangrijkste haarden zijn voor besmetting van de
aardappelakkers. Daarbij maakten de onderzoe-

kers gebruik van D N A-vingerafdrukken van de
schimmelstammen.
de Volkskrant, 01-08-9-/
doctor Clavan, spottende slangbenaming voor
een academische deskundige, o p 12 november
1989 gelanceerd d o o r Van K o o t e n en De Bie tijdens het populaire televisieprogramma Keek op
de week.
En toen wij een goede uitslag maakten, kwamen
de 'doctors Clavan' uitleggen dat we dat te danken
hadden aan het asielzoekersprobleem.
Trouw, 23-01-98
docu, informele verkorting van docudrama*.
... de intrigerende punk-docu Smithereens.
Film en Televisie, juli/augustus 1985
Uitstekende docu over de come-back van Elvis
destijds in Las Vegas.
de Volkskrant, 03-08-85
docudrama (<— Eng. documentary
drama), combinatie van d o c u m e n t a i r e en d r a m a ; meestal
een semi-fictioneel verslag van een historische
of actuele gebeurtenis, waarbij de feitelijke gegevens b e n a d r u k t w o r d e n . In het Engelse taalgebied k o m t de t e r m al sinds ca. i 9 6 0 voor, bij
ons werd hij pas in de loop van de jaren tachtig
populair.
Videoclips zijn er nauwelijks in het festivalprogramma te vinden, behalve een soort docudrama
dat de Fransman Philippe Grandieux maakte van
het bijna vergeten zangeresje Sheila.
Vinyl, 09-09-85
BBC-censuur tegen docu-drama over Noord-Ierland.
De Morgen,
i6-02-8y
Mooie docudrama's: graag (leve de korte film
Elke), maar dit was net iets te veel geforceerd grappig in elkaar geknutseld en gekunsteld kindertoneel annex doktertje spelen.
Elsevier, 28-06-97
documercial (<— Eng.; van documentary
+ commercial), televisiereclamefilmpje in de v o r m
van een d o c u m e n t a i r e .
Een nieuw begrip waarmee een nieuw soort televisieprogramma kan worden benoemd: de documercial. Dat is een commercial in de vorm van een
documentaire met de oppervlakkigheid van een
commercial. Veronica vertoont volgende week een
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documercial die de belangstelling voor en de omzett
in parfum moet vergroten.
de Volkskrant, 21-11-8-7

kosten worden door de provincie betaald, Uic üaat
voor een 'doeluitkering' ontvangt van wvi..
Elsevier, 11-12-91

doelgroepenzender, televisiezender, gericht o p
een bepaald publiek.
Met RTL 5 wordt in Nederland voor het eerst het
concept van de 'doelgroepenzender' gelanceerd,
vooral gericht op jongeren, mannen en mensen uit
de 'hogere welstandsklasse'.
Trouw, 01-10-93
RTL 5 werd die zomermiddag in Hilversum, tegen het decor van Frits Boms programma 'De vakantieman', gelanceerd als de eerste Nederlandse
doelgroepenzender.
HP/De Tijd, 26-11-93

doemdenken, sombere gedachten koesteren
over de maatschappij. Dit w o o r d werd begin jaren tachtig gelanceerd door het Simplistisch
Verbond (Van Kooten en De Bie) en is nog
steeds erg populair.
Vrijwel elk produkt van technische ontwikkeling
valt een nogal tweeslachtige waardering ten deel.
Aan de ene kant is er de verwachting dat met deze
technische vooruitgang het menselijk geluk definitief wordt gegarandeerd. Aan de andere kant is er
het 'doemdenken' dat de bestaande verworvenheden definitiefin rook ziet opgaan.
Cees Hamelink: De computersamenleving,
1980
Doemdenken. Is in 1980 in de plaats gekomen
van 'ik zie het niet meer zitten'. Wordt langzaam
maar zeker vervangen door een vorm van apathie
die niets meer met 'denken' te maken heeft, maar
alleen met defaitisme.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Maar je moet niet vergeten, het was 1979, de tijd
van doemdenken en grijze regenjassen. De tijd van
Joy Division, waar we trouwens nog steeds mee
vergeleken worden.
Oor, 09-04-83
Daar kan ik aan toevoegen dat vrijwel alle jongeren met wie Michon sprak erkennen dat de toekomstperspectieven voor hun generatie somber
zijn, maar zeggen dat ze zelf wel iets vinden. Of zoals de 17-jarige Lenny het krachtig samenvat: 'Ik
ga niet zitten doemdenken.'
Jeugd en Samenleving, april 1985
Belgische rock lijkt zo vastgeroest in patronen:
gitaar, bas, drum... doemdenken, zwaar op de
hand.
Backstage, april 198'7

doelpuntenmachine, voetbalspeler of -ploeg die
het ene doelpunt na het andere scoort.
Roda j c manifesteert zich in het Europa Cuptoernooi voor bekerwinnaars als een echte doelpuntenmachine. In de eerste ronde was het veertien keer raak tegen Hapoel Beer Sheeva, tegen de
ook kansloze Slovenen van NK Primorje werd het
totaal gisteravond opgevoerd tot twintig goals.
Trouw, OJ-11-9J
doelsaldo, aantal door een voetbalploeg gescoorde doelpunten minus het aantal geïncasseerde doelpunten. Sinds eind jaren zeventig.
West-Duitsland blijft op grond van een beter
doelsaldo vooralsnog leider in groep 4.
Trouw, 2J-04-89
Ook het doelsaldo in elf uitwedstrijden, negentien voor, elf tegen, mag er zijn.
de Volkskrant, 18-01-92
De Duitsers, die vorig seizoen op doelsaldo de titel aan VfB Stuttgart moesten laten, konden in de
tweede helft moeiteloos het heft in handen nemen.
NRC Handelsblad, 08-08-92
In 1995 speelde Ajax 5 z officiële wedstrijden,
daarvan won het er 43, speelde het acht keer gelijk
en verloor het slechts van Feyenoord. Het doelsaldo: 155-29.
Nieuwe Revu, 16-10-96
doeluitkering, een uitkering die slechts gebruikt
m a g w o r d e n voor een bepaald, nader omschreven doel. A m b t e n a r e n t a a l .
Bewoners die over weinig eigen geld beschikken,
merken het niet direct in hun portemonnee. Hun
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doemdenker (vgl. Am.-Eng. doomsdayer),
onheilsprofeet, pessimist.
Status Quo is de doorn in het oog van halfblinde
doemdenkers.
De Morgen, 09-06-82
... het bastion van trendy doemdenkers.
Oor, ij-11-84
Prof. Galbraith werd als 'doemdenker' bestempeld vanuit de financiële fleur der samenleving.
de Volkskrant,
14-oiSj

doemmuziek, jeugdterm voor depressieve m u ziekvorm met pessimistische teksten over het
milieu of de beschaving. De t e r m werd al opgen o m e n in de grote Van Dale (1992). O o k wel
verkort tot doem. —> doommetaï'.

Het zou ons te ver leiden om bij elke geteste PC
een doemscenario te verzinnen en dan telkens de
software vanaf de recovery disk en cd-rom opnieuw te installeren.
De Morgen, 10-10-96

'Vreugde afdeling', dat is de letterlijke vertaling
van 'Joy Division'. Een nogal cynische naam voor
een groep die erom bekend stond doemmuziek te
maken.
Muziek Express, oktober 1988
Hoewel het politiek fanatisme van het album afdruipt is 'Blowout Comb' geen doem-muziek.
Oor, 22-10-94
Liverpudlians Ian McCullogh (zang en gitaar),
Will Sergeant (gitaar) en Les Pattinson (bas) hadden altijd meer affiniteit met doem en psychedelica...
Nieuwe Revu, 23-07-97

'Uitleveren doen wij per slot van rekening ook
met "Amerikaanse" echtparen die met twintig
weedplantjes op zolder zijn betrapt.' Van dat
doemscenario zijn de Hakkelaar en de verdediging
zich maar al te bewust.
Vrij Nederland, 04-01-97

doemscenario, pessimistische voorstelling van
toekomstige gebeurtenissen.
Als de Keynesiaanse truc van bestedingsimpulsen
ook daar werkt, ontstaan ineens glorieuze perspectieven. Dan kunnen de doemscenario's van het
Centraal Planbureau weer worden opgeborgen en
gaat Europa een economische renaissance tegemoet.
Elsevier, 16-10-93
In een 'doemscenario' (waarin ook rekening
werd gehouden met het opheffen van Nederland 2
na een eventueel vertrek van de Tros) schetste de
N O S in oktober dat een dergelijk verbond 430 banen zou kosten.
Trouw, 09-12-94
In het debat over een buitenlandse interventie in
het voormalige Joegoslavië is een zogenaamd
'doemscenario' uitgestippeld. Wat kan het ergste
gevolg zijn van zo'n militair ingrijpen? Servië reageert met tegenaanvallen, er worden nog meer
VN-troepen naar Bosnië gestuurd, Albanezen in
Kosovo gaan een vrijheidsstrijd tegen Servië beginnen, enz. Uiteindelijk zouden ook Macedonië,
Bulgarije, Griekenland en Turkije in deze waanzinnige oorlog betrokken kunnen raken.
Hans Heestermans in Taaikalender 1994
De verkiezing van Benjamin 'Bibi' Netanyahu als
de nieuwe premier van Israël is pas twee weken
oud. Maar nu al wordt elk zicht op zijn ware intenties ontnomen door een hausse aan doemscenario's in de media over wat de rechtse Bibi voor het
Midden-Oosten in petto heeft.
HP/De Tijd, 14-06-96

doendenken (woordspeling met
doemdenken"),
eerst goed n a d e n k e n v o o r d a t men iets doet;
praktisch ingesteld zijn.
Het tweede argument voor de sterke positie van
de denksport in ons land is zeker zo belangrijk, namelijk het typisch Nederlandse 'doendenken'. De
Nederlander zal praktisch nooit iets doen zonder
eerst na te denken. Alleen denken, zonder dat het
vertaald kan worden in iets materieels, iets grijpbaars, is bij ons uit den boze.
Algemeen Dagblad, 25-09-93
doener, iemand die actief bezig is met iets.
Willem is op voetbalgebied natuurlijk een hele
snelle denker en doener.
Nieuwe Revu, 17-08-94
Er wordt eindeloos gebabbeld en overlegd en er
rest weinig ruimte voor doeners en mensen met visie.
Elsevier, oj-04-97
doe-vakantie, vakantie die o p creatieve wijze
w o r d t doorgebracht, door bijvoorbeeld aan
sport te d o e n , cursussen te volgen enz.
Maar op zich is het hele idee Doe-Vakantie natuurlijk prima.
Kees van Kooten en Wim de Bie: Het groot bescheurboek, 1986
Doe-vakantie: vakantie waarbij inspanning ontspanning is; bijv. kampeertrektocht, safari, overlevingstocht, vlottocht.
Vivian F.C. Kleyn: Toeristisch lexicon, 1991
Vroeger ging je op vakantie om uit te rusten, tegenwoordig doen mensen dat op hun werk. Zou je
zeggen als je het jaarlijks uitdijende aanbod van
doe-vakanties beziet.
Opzij, oktober 1991
Doe-vakantie. Periode die dient om te ontsnappen aan dagelijkse beslommeringen en daardoor
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doodmoe thuis te komen. Toen in de jaren zeventig
ontdekt werd dat vrije tijd ingevuld moest worden,
ontstond behoefte aan vakanties waarin alles
mocht, als er maar niet werd uitgerust.
Vrij Nederland, 06-05-9 5
'Paps is dol op doevakanties!' zeggen twee
zwaarbepakte jongetjes die achter hun vader aan
sjouwen...
Vrij Nederland, 02-05-9$
doi moi (<— Vietnamees 'vernieuwing; nieuwe
s t r u c t u u r ' ) , de Vietnamese versie van de perestrojka*; economische hervorming in Vietnam
sinds 1 9 8 8 .
De tienduizenden bootvluchtelingen (ook uit het
al sinds 1954 communistische noorden) bleken
daar niet blijvend van onder de indruk. Nu krijg je
het gevoel dat de partij het omzien in verwondering achter zich heeft gelaten en verder wil. Een
economische hervorming (Doi Moi) is doorgevoerd.
Elsevier, 07-04-90
Hanoi introduceerde zijn lokale variant van perestrojka: 'doi moi'. Dat bracht onder andere met
zich mee dat de boeren tijdens de dreigende hongersnood van 1988 zelfs hun onteigende rijstvelden terugkregen.
Intermagazine, april 1992
Vietnam heeft zijn eigen perestroika: 'doi moi'
(letterlijk 'nieuwe structuur').
HP/De Tijd, 04-12-92
Vietnam blijft de wereld verbazen. Met haar 'Doi
Moi', de Vietnamese variant van perestrojka, luidt
de kommunistische regering een nieuw tijdperk in.
De Morgen, 06-03-93
De monniken die hier wonen, zijn van na de Doi
Moi, de Vietnamese 'perestrojka' van 1988.
de Volkskrant, 11-12-93
Ze lijken liever over die 'goede oude tijd' te praten, dan over de gevolgen van de doi moi (de openheid en markteconomie die in 1986 werden ingevoerd) voor de vrouw.
Trouw, 10-06-94
dokkeren, in Vlaanderen: wielrennersterm voor
het rijden over de kasseien. In de gewone
spreektaal duidt dokkeren alleen het geluid aan
van ijzeren wielen over stenen.
We dokkeren geen honderd meter op de paves of
ik heb bandbreuk.
De Morgen, 11-04-98
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dollarbananen, goedkope bananen uit LatiinsAmerika.
Als de grote multinationale exporteurs van dollarbananen hun zin zouden krijgen, zou dat de
dood betekenen voor de meeste bananenproducenten in de EG en de ACP-landen.
de Volkskrant, 20-02-9 3
Na 1 juli mogen er in plaats van 2,4 miljoen ton
nog maar 2 miljoen ton goedkope 'dollarbananen'
worden ingevoerd.
De Morgen, 20-02-9}
De kwaliteit van de bananen is goed, prijzen zijn
min of meer gelijk en ook voor de concurrerende
'dollarbananen' uit Midden-Amerika van Chiquita, Del Monte en Dole is plaats.
Elsevier, 02-/2-95
De Europese Unie zal haar importbeperkingen
voor zogenoemde dollarbananen wijzigen.
Trouw, 27-09-97
dollekoeienziekte, voor de definitie ziegekkekoeienziekte*.
Hoewel de dollekoeienziekte (boviene spongiforme encefalopathie of BSE) sinds 1986 in GrootBrittannië op grote schaal werd vastgesteld, leidde
deze ziekte pas in maart 1996 tot een Europese crisis.
Financieel Economische Tijd, 31-12-96
domain (<— Eng.), een aantal bij elkaar horende
Internet*-sites. Jargon.
Ook de bezoekcijfers van sekspagina's op Internet zijn veelzeggend: honderdduizend is normaal,
en sommige 'domains', zoals een serie bijeenhorende sites wordt genoemd, beroemen zich op een
half miljoen geregistreerde vaste gebruikers - zeg
maar abonnees.
HP/DeTijd,
08-08-97
dombo, sufferd, idioot. Voornamelijk jeugdslang.
Zo kan ik er evenmin omheen om te constateren
dat er zich onder vrouwen ook dombo's, stombo's
en valsa's bevinden.
Renate Dorrestein: Korte metten, 1988
Pakweg vijf jaar geleden bestonden woorden als
'dombo', 'aso', en 'cd-tjes' helemaal niet. Net zo
min als 'depri' en 'videoclip'.
Kijk, februari 1988
Dombo, domo (<— Eng. Dumbo), sufferd of sukkel.
Cor Hoppenbrouwers: jongerentaal, 1991

... de dombo met zijn verfkwast.
Youp van 't Hek: Floppie, Youri & andere helden,
1992
Mij niet gezien, ik ga niet in me eentje met die
Dombo stappen!
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij f, 1994
Dombo. Dom persoon. Neotaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
'Een ondergrondse rivier? Dat kan toch helemaal
niet,' zei Jason. 'Natuurlijk wel, dombo.'
René Appel: Tegenliggers, 199s
dominatrix, d o m i n a n t e in een sadomasochistische relatie. In het tweede citaat w o r d t dit
w o o r d schertsend gebruikt. —»meesteres"'.
Masochistisch ingestelde mannelijke kijkers treffen in Fiorentino de perfecte dominatrix.
Nieuwe Revu, 16-02-9-/
Het is fascinerend om te zien hoe Bolkestein, onder leiding van een strenge dominatrix in krijtstreep, dit visioen met Lego, Meccano en Fischer
Technik in elkaar knutselt.
HP/DeTijd,
13-03-98
domotica {<— Fr. domotique),
woningautomatisering.
De woning zal een wonder van 'domotica' zijn,
waardoor alles automatisch kan worden gereguleerd.
Vrij Nederland, 10-12-94
Domotica, de automatisering van je huishouden,
is niks nieuws. Naar schatting is z a 3 procent van
de Belgische woningen met zo'n systeem uitgerust.
Computer Magazine, mei 1998
dongel;dongle, stekkertje d a t achter in de computer w o r d t gestoken als beveiliging tegen het
illegaal kopiëren van software. N a het intoetsen van een w a c h t w o o r d w o r d t de p r o g r a m m a t u u r toegankelijk. Nadeel is d a t iedere fabrikant zijn eigen decoder heeft. Die verschilt dus
voor de p r o g r a m m a ' s van verschillende fabrik a n t e n . Bovendien hebben de dongels allemaal
een plaatsje nodig.
De dongel, of 'wizzkey', werkt nauw samen met
de bijbehorende software die op de pc wordt geladen. Je koopt dus software en dongel samen. In het
apparaat zit informatie die daar door de softwareontwikkelaar is ingebracht en waar de software
om vraagt tijdens het gebruik. Als het verkeerde
antwoord komt, of helemaal geen antwoord, kan

er niet (meer) met het pakket worden gewerkt. Die
informatie zelf is beschermd met een wachtwoord.
de Volkskrant, 27-03-93
Dongel: beveiliging van programmatuur tegen
ongewenst kopiëren.
Frank Jansen en Hubert Roza: Het laatste woord,
1993
De dongle is het equivalent van het decoderkastje
bij de televisie. Zonder decoder heeft de TV een gestoord beeld. Voor de dongle geldt mutatis mutandis hetzelfde: zonder het door de fabrikant bijgeleverde apparaatje kan het programma niet starten.
HP/DeTijd,
26-09-97
donorcodicil (vgl. Eng. donor card), verklaring
die men bij zich draagt en w a a r i n o p g e n o m e n is
of m e n al d a n niet organen wil afstaan na het
overlijden. In het Verenigd Koninkrijk al in gebruik sinds de late jaren zeventig.
Uit enquêtes blijkt dat tachtig procent van de Nederlanders wel organen wil afstaan na het overlijden, maar dat slechts twintig procent een donorcodicil heeft ingevuld.
Trouw, 27-03-98
donorpaspoort, verklaring w a a r i n alle genetische gegevens van een donorvader* zijn opgenomen.
De Gezondheidsraad stelde in 1986 al vast dat
het beter is een kind op een geschikt tijdstip (bij
voorkeur voor de puberteit) de waarheid te vertellen. Dat blijft echter een privé-aangelegenheid van
de ouders, waar anderen zich niet in mogen mengen. De anonimiteitskwestie spitst zich toe op de
vraag of donorkinderen die de waarheid kennen de
mogelijkheid geboden moet worden om als volwassene kennis te maken met hun genetische vader. De opties variëren van het aanleggen en overhandigen van een 'donorpaspoort' met alle relevante genetische gegevens (maar niet de naam en
het adres) tot bijvoorbeeld het verplicht stellen van
tenminste één ontmoeting als het kind daar om
vraagt.
Elsevier, 06-06-92
donorvader, m a n die de zaadcellen heeft geleverd die bij een v r o u w w o r d e n geïmplanteerd.
Z o is Riets echtgenoot donorvader van de twee
kinderen van lesbische vriendinnen, en daar komt
ze eerlijk voor uit.
HP/De Tijd, ij-04-94
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dood of de gladiolen, de, alles-of-niets-instelling
van een s p o r t m a n ; erop of eronder. Deze slanguitdrukking werd wellicht gelanceerd door
Gerrie K n e t e m a n n .
Wielrenners kunnen het treffend zeggen: de dood
of de gladiolen.
Nieuwe Revu, 10-08-89
Maar in het traditionele secondenspel dat de vijfdaagse Ronde van Nederland altijd is, kunnen ze
over de dood of de gladiolen beschikken.
Trouw, 10-08-96
Het is met mij net als met een wielrenner: de dood
of de gladiolen. En ik ga altijd voor de gladiolen.
Trouw, 19-11-97
doodschop, in de sport figuurlijk gebruikt voor
een zeer ruwe overtreding o p een tegenstander.
Diliberto herinnerde zich in de achtervolging de
nieuwe regels en gaf de rechterspits een vrije loop
in plaats van een doodschop.
de Volkskrant, 25-08-90
Als die Koemannetjes slim zijn zetten ze voortaan een familielid bij een interview met Ronald dat
bijtijds kan ingrijpen als er oliekoeken wordt gepraat. Hij heeft een doodschop ook nog eens klasse genoemd.
NRC Handelsblad,
12-10-90
Als A op straat B verrot schopt, kan B naar de
rechter stappen. Die bepaalt welke straf A krijgt
voor zijn 'onrechtmatige daad'. Maar als A en B
sportlieden zijn, en diezelfde doodschop wordt uitgedeeld tijdens een wedstrijd, dan hoort dat tot de
gewone 'risico-aanvaarding'.
Vrij Nederland, 13-07-91
doodseskader, militaire groepering die politieke
tegenstanders uit de weg ruimt. De term dateert
van begin jaren tachtig.
En dit zijn mijn collega's Meredith, Rusa en
Mitch nadat ze door doodseskaders met messen
waren bewerkt.
HP/DeTijd,
10-10-97
Volgens Joseph zijn de gruwelen in zijn land,
waarbij de jongste vijf jaar ruim 75.000 mensen
zijn omgekomen, voornamelijk het werk van door
de regering gezonden doodseskaders.
De Morgen, 10-11-97
doommetal (<— Eng.), sombere variant van
heavy* metal. —>doemmuziek'.
De zesde plaat in zeven jaar tijd van Engelands

180

populairste tnctal-act. En als je deze zesde ook
maar een seconde op hebt staan, weet je al dar de
band zich steeds verder aan het verwijderen is van
de gothische doommetal waarmee ze in '90 de wereld lieten schrikken.
Niemve Revu, 16-07-97
doorloper, zie citaat.
Kitty Courbois drinkt elke dag nog even snel een
doorloper voordat ze de bus in stapt. Een doorloper is een kopje espresso, aangelengd met heet water.
de Volkskrant, 03-04-92
doorstart, het opnieuw verder gaan met een project; voortzetting van bedrijfsactiviteiten meteen na een faillissement.
Behalve met een programmagids moet de doorstart van Sport7 ook worden bewerkstelligd met
een wijziging in het uitzendschema, want vanaf het
eerste weekeinde in oktober zullen de hoogtepunten uit de competitie inderdaad op zondag kwart
voor zeven worden gezet.
Elsevier, 28-09-96
Na het duwtje van bisschop Muskens moet een
beetje creatieve politieke wil voldoende zijn om
schuldenaren een nieuwe (door-)start te laten maken.
de Volkskrant, 19-10-96
Volgens de bond zit achter het gehannes met Central, dat de nieuwe eigenaren de zaak failliet willen
laten gaan. Dan zou een doorstart met het oude
personeel niet nodig zijn.
Trouw, 27-12-96
Bovendien werken bij Berlo vooral oud-Philipsmensen. Er wordt gefluisterd dat er plannen zijn
voor een doorstart.
Trouw, 27-06-97
Wegens desondanks aanhoudende malaise gaat
de hele zaak nu dan alsnog failliet (iedereen), en
ondernemen twee directeuren met de helft van het
personeel onder de naam E-Care een 'doorstart'.
HP'/De Tijd, 11-07-97
Een ervaren curator die de zaak vanaf de zijlijn
gadeslaat, noemt de opmerkelijk vlotte doorstart
van het failliete bedrijf Berlo Service Groep in Duiven althans 'een schoolvoorbeeld van een faillissement met voorbedachten rade'.
Elsevier, 12-07-97

doorstarter, ondernemer die al een p a a r jaartjes
actiefis. —> gazelle"', starter*.
Eind 1992 deed het Expertisecentrum Vrouw en
Management van de Hogeschool van Amsterdam
een onderzoek naar het succes en falen van vrouwelijke 'starters' en 'doorstarters' (de steekproef
ging van beginnende onderneemsters tot vrouwen
die al zes of zeven jaar een bedrijf hadden).
Opzij, januari 1994
doorstroompool, pool* w a a r i n langdurig werklozen voor een tijdje tewerk w o r d e n gesteld.
De gemeente Deventer is onlangs een 'sociaal
offensief' begonnen om werklozen aan het werk te
helpen. In het kader van dit offensief wil de PvdA
in Deventer ook een 'doorstroompool' oprichten.
Hierin kunnen langdurig werklozen met subsidie
van het rijk aan het werk worden geholpen in het
bedrijfsleven. De subsidie loopt na enige tijd af en
de onderneming moet de werkloze dan een reguliere baan aanbieden.
NRC Handelsblad, 18-02-94
dop, acroniem voor doorstroming
onderwijs
personeel, een regeling m.b.t. het onderwijspersoneel.
Haar voorganger maakte gebruik van de eenmalige maatregel 'Doorstroming Onderwijs Personeel' ( D O P ) , die 5 5-plussers in het onderwijs tot
december van dit jaar de mogelijkheid biedt om
vervroegd uit te treden en zo de weg vrij te maken
voor jongeren.
Elsevier, 03-09-88
Ongeveer 63 procent van de groep leerkrachten
van 5 5 jaar en ouder, die voor de 'dop' in aanmerking komen, maakt ook gebruik van de regeling.
Trouw, 12-11-88
Het kabinet heeft gisteren besloten tot een tweede ronde van deze zogeheten 'dop-regeling', die
5 5-plussers de kans biedt het werk te beëindigen.
Trouw, 21-01-89
dopplereffect (epon., n a a r Christian J. Doppler,
1 8 0 3 - 1 8 5 3 , een Oostenrijks n a t u u r k u n d i g e
die dit effect in 1842 ontdekte), het verschijnsel
waarbij het lijkt of trillingen kleiner worden bij
het naderen en groter wanneer men zich verwijdert. H e t geluid van bijvoorbeeld een auto
klinkt lager n a a r m a t e deze verder weg is, en h o ger n a a r m a t e hij naderbij k o m t . In de luchtvaart w o r d t het effect gebruikt o m banen van

vliegtuigen en satellieten te bepalen, in de geneeskunde o.a. o m de hartslag van een foetus te
beluisteren.
Naar de 'upgraded' versie wordt al sinds december op wereldschaal uitgekeken, omdat ons vele
nieuwigheden zijn beloofd. Wisselende weersomstandigheden tijdens de race! Verbeterde A.I. (artificiële intelligentie) bij de computergestuurde tegenstanders, getekend naar de werkelijkheid: de
wagens van Schumacher en Alesi zullen veel agressiever rijden dan die van Hill of Berger! Alsook:
verplichte pitsstops om niet zonder benzine te
staan. En niet te vergeten het verbeterde Dopplereffect, zeg maar het letterlijk voorbij scheuren der
auto's.
Elsevier, 01-06-96
Aangrenzende zenders van hetzelfde signaal (Radio 2 lijdt daar bijvoorbeeld onder) moeten - om
storingen te vermijden - een andere frequentie gebruiken: wie van de kust naar Limburg rijdt zal onderweg minimaal drie keer van afstemfrequentie
moeten veranderen. En dan krijg je het dopplereffect: door de frequentieverschuiving ontstaat
audiovorming.
NetWerk, januari 1998
dorpspomp, meestal in samenstellingen: symbool van alles w a t kleingeestig, benepen is. De
metaforische term werd in deze betekenis al opgenomen in het h a n d w o o r d e n b o e k van Koenen
(1992).
De sfeer in de studio is ontspannen en heeft een
hoog dorpspomp-gehalte; men groet elkaar hartelijk, maakt een praatje, vertelt een mop of kijkt
over eikaars schouder.
HP/De Tijd, 05-12-97
dorpswacht, particuliere beveiligingsdienst ter
bewaking van have en goed. Actief o p steeds
meer plaatsen in Nederland. Vergelijkbaar met
de stadswacht(er) *.
Tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends
rijdt er tegenwoordig een 'dorpswacht' door het
Haarlemmermeerdorp, tot volle tevredenheid van
de bewoners, en sinds enige tijd zelfs tot tevredenheid van de politie, die de samenwerking is gaan
waarderen.
HP/De Tijd, 07-07-95
dotteren (epon., n a a r Charles T. Dotter, een
Amerikaanse radioloog die in 1964 samen met
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anderen een artikel schreef over deze nieuwe
techniek), een niet-operatieve behandeling van
vernauwingen van h a r t v a t e n , waarbij verstopte bloedvaten rond het hart weer o p e n g e m a a k t
worden door er met een catheter een ballonnetje in te schuiven en dit op te blazen. Deze methode kan in een aantal gevallen een o p e n h a r t operatie voorkomen. —>
ballonbehandeling'.
Twee grote hartcentra in ons land hebben bij de
Kroon bezwaar gemaakt tegen de beschikking van
staatssecretaris Dees (volksgezondheid) het aantal
zogenoemde dotter-ingrepen drastisch te beperken.
NRC Handelsblad,
05-08-88
'Vroeger kon je na een hartinfarct niet veel meer
doen dan revalideren,' zegt Smeets. 'Bij een verstopping van een kransslagader was het kwaad
meteen geschied. Je kon alleen hopen dat niet te
veel hartweefsel was afgestorven. De laatste vijf
jaar zijn de overlevingskansen echter enorm verbeterd. Als je nu binnen vier uur in het ziekenhuis
bent, kan het stolsel opgelost worden of eventueel
met een ballonnetje in de kransslagader verwijderd
worden (de "dottermethode") zodat het weefsel
niet onherstelbaar beschadigt.'
Elsevier, 03-12-88
Bij 'dotteren' worden met een ballonnetje verstopte bloedvaten rond het hart opgerekt. De behandeling is aanzienlijk goedkoper dan een hartoperatie.
Trouw, 25-11-89
Bij een dotterbehandeling worden vernauwingen
in hartvaten met hulp van een klein ballonnetje ongedaan gemaakt. Een operatie is dan niet nodig.
Dotteren kost ongeveer 5600 gulden.
de Volkskrant, 25-11-89
Het eerste alternatief dat zich, begin jaren tachtig, aandiende voor een aantal patiënten was het
'dotteren', genoemd naar de Amerikaanse radioloog Charles Dotter die in 1964 bij een hoogbejaarde dame een vernauwde been-arterie oprekte
door er catheters met een toenemende diameter in
te schuiven. In 1977 ontwikkelde men in Zwitserland het inmiddels bekende ballonnetje dat op de
top van een catheter naar de verstopping wordt geschoven, daar wordt opgeblazen en de vernauwing
opheft.
Het Parool, 21-09-91
De wachttijd voor dotterbehandeling in het Radboud Ziekenhuis is verdubbeld van twee tot vier
maanden.
Trouw, 22-11-96
i8z

downloaden (<-- Eng. to download + -en), met
een modem bestanden kopiëren van een computer op afstand naar de computer thuis; binnenhalen van gegevens uit een andere computer
in de eigen computer. Als Nederlandse benamingen circuleren binnenhalen en sponzen .
Je kunt de nieuwste Madonna-clip 'downloaden'
voordat MTV het scherm ermee terroriseert.
Oor, 14-0 1-9S
Dit bestand zal ook te downloaden zijn van enkele BBS-en.
Windows, maart 199 s
De Tijd staat op Internet. Maar waarom duurt
downloaden zo lang?
Wave, mei 199 s
In principe is de informatie op Internet gratis,
tenzij men bijvoorbeeld een artikel uit de computer
van een bibliotheek in Washington wil kopiëren
naar de eigen computer (downloaden).
Elsevier, 20-0 j-95
De Games Unlimited CD-rom herbergt dezelfde
mengelmoes van rommel en goede spellen die je op
elk willekeurig BBS vindt. Het verschil zit'm in de
besparing op telefoonkosten; als je al deze spellen
zou moeten downloaden ben je een vermogen
kwijt.
Personal Computer Magazine, augustus 199s
In de 'Bibliotheek' kun je weldra het partijprogramma bekijken of 'downloaden' in Adobe Acrobat-formaat (zodat de vormgeving bewaard blijft).
De Morgen, 21-06-96
Vroeger was het nog heel goed werkbaar: een
modem van 300 baud om enkel wat post op te halen of een klein bestandje te downloaden.
Zink, juni 1996
De teksten zijn als gewone tekst naar de eigen
e-mailpostbus te verzenden, maar er zijn ook gecomprimeerde bestanden van hele boeken (Zip) te
downloaden.
Vrij Nederland, 11-10-97
doza-hulp (acron. van donderdag, zaterdag), invaller die in s u p e r m a r k t e n o p genoemde dagen
bijspringt.
Bij de supermarkten leiden de ruimere openingstijden volgens onderhandelaar Willem Noordman
alleen maar tot aanname van scholieren en studenten, die er hun studiebeurs komen aanvullen. Zij
lossen de 'Doza-hulpen' (donderdag-zaterdaghulpen) af, die vroeger als invalkracht optraden.
Elsevier, 05-07-97

dr.Strangelove (naar een personage in de gelijknamige film uit 1963 van Stanley Kubrick), militair die (nucleaire) oorlogs- en vernietigingsplannen koestert.
Niemand wordt wapenontwerper uit voorbedachten rade, gegrepen door een Dr. Strangeloveachtige drang tot vernietiging.
Snoecks 1987
Veenendaal ontving de ene na de andere groep uit
Nederland; huisvrouwen, studenten en kamerleden die allemaal het hoofdkwartier van de dr.
Strangeloves met eigen ogen wilden zien.
Elsevier, 03-01-98
draagmoeder, v r o u w die tegen vergoeding een
kind baart voor een kinderloos echtpaar, de
zgn. wensouders". Sinds het begin van de jaren
tachtig.
Achttien dagen lang nadat hun baby door de
draagmoeder bij hen thuis in Washington was afgeleverd, waren de nieuwe ouders in de wolken.
Opzij, januari 1987
Een Britse draagmoeder heeft de baby die zij
droeg voor een kinderloos echtpaar na twee maanden zwangerschap laten aborteren.
De Morgen, 14-05-97
draagmoederschap, het tegen vergoeding baren
voor een kinderloos e c h t p a a r d o o r een draagmoeder .
Het gezin vindt hij heel belangrijk, ook het feit
dat een kind zijn eigen vader en moeder kan kennen, commercieel draagmoederschap vindt hij vreselijk, het vaderschap zou wat hem betreft best een
wat betere invulling mogen krijgen...
Opzij, juli/augustus 1992
Het kind is door kunstmatige inseminatie verwekt en dus genetisch de zoon van de Engelse
vrouw. Commercieel draagmoederschap is in
Groot-Brittannië evenmin toegestaan als in Nederland, maar in de praktijk worden dergelijke grote
bedragen als 'onkostenvergoeding' er wel getolereerd.
Trouw, 16-05-97
draaideurpatiënt,-klant, iemand die bij de ene
psychiatrische instelling na de andere a a n k l o p t
o m er geholpen te w o r d e n . Dit soort patiënten
is nergens tevreden. De term is al o p g e n o m e n in
het h a n d w o o r d e n b o e k van Koenen (1992) en in
Verschueren (1996).

Ana maakt deel uit van een steeds groter wordende groep mensen waar de psychiatrie eigenlijk geen
weg mee weet. Want ze 'willen' niks. 'Draaideurklanten' worden ze in het circuit genoemd.
Haagse Post, 21-02-87
De man in Dordrecht is, wat in de psychiatrie
wordt genoemd, een 'draaideurpatiënt'. Hij is
de afgelopen jaren herhaaldelijk zonder bevredigend resultaat opgenomen geweest in verschillende psychiatrische ziekenhuizen en weigert nu alle
hulp.
NRC Handelsblad,
19-02-88
Vooral de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de grote steden kampen met het probleem van de 'draaideurpatiënten', patiënten die
de drempel van de hulpverlener nog niet over zijn
als ze bij gebrek aan opvangmogelijkheden al weer
op straat moeten worden gezet.
Trouw, 01-10-88
Je moet oppassen voor draaideurfiguren, legt ze
me uit. Kinderen die allerlei instellingen aflopen en
zodra iets ze niet bevalt, opstappen en bij de volgende deur aankloppen.
Vrij Nederland, 22-04-89
Drs Hans Tieken, sectorhoofd Alcohol Klinieken
van de Jellinek, schat hun aantal in Amsterdam op
'enige honderden'. Zwervers vaak en als het al zo
ver komt dat ze behandeld worden, dan worden
het 'draaideur'-patiënten. Kenmerk daarvan is dat
die van de ene naar de andere instelling worden
toegetennist...
Het Parool, 21-09-91
De sterke groei van het aantal inschrijvingen is
voor een deel te verklaren uit de wens om hospitalisering zoveel mogelijk te voorkomen en de ambulante zorg te versterken. Draaideur-patiënten worden die gebruikers wel genoemd.
de Volkskrant, 11-01-92
De overblijvende groep zou eigenlijk opgenomen
moeten worden. Dat worden vaak 'draaideurpatiënten': mensen die telkens opnieuw in een inrichting terechtkomen.
Vrij Nederland, 19-11-94
Draaideurpatiënt. U suggereert dat dit type patiënt zo heet omdat hij of zij als door een draaideur
inrichtingen en klinieken in- en uitgaat. Dat is op
zichzelf wel juist, maar vormt niet de verklaring
voor deze naam. Die is begin jaren tachtig ontstaan in Zeeuws-Vlaanderen, waar een notoir lastige psychiatrische patiënt (hij had zware circulatieneurose) zich soms wel zestien keer per dag bij
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zijn behandelend psychiater meldde met de woorden: 'Dok, ek draai deur.'
Erratum bij het nieuwe Verscbueren Groot Encyclopedisch Woordenboek, 1996/1997, in beperkte
oplage verschenen
drag-queen (<— Eng. drag 'travestiekledij'),
mannelijke homoseksueel die graag vrouwenkleren d r a a g t .
Veel travestieten hanteren dan ook liever de term
'tra' of 'drag-queens', zodat duidelijk wordt dat
seksueel genot geen rol speelt.
Nieuwe Revu, 12-10-89
Zoveel dood en verval valt hier niet te bekennen,
weinig schoonheid ook, en de glamour is die van
de maskerade (de 'drag queens' die denken dat ze
ogen als filmsterren uit de jaren dertig).
HP/De Tijd, 3 0-0 5-97
Ze lieten ballonnen op en schreeuwden uitgelaten naar een 'drag queen' die fier en rechtop in een
motorbootje stond.
HP/De Tijd, 08-08-97
De strategen van het internationale bureau Bates
in Brussel kwamen een tijd geleden met een 'drag
queen' op de proppen om het probleem aan de
kaakte stellen.
De Morgen, 11-10-97
dram (<— Eng. dynamic read-only memory), als
c o m p u t e r t e r m : geheugen waarin de gegevens
met regelmaat vernieuwd w o r d e n .
Geheugenchips worden vaak 'de olie van de computerindustrie' genoemd. Wereldwijd bracht de
produktie van zogeheten drams (dynamic random
access memory) vorig jaar circa tien miljard dollar
op, waarvan 1,3 miljard in Europa.
de Volkskrant, 20-03-93
dramady (<— Eng. drama + comedy), combinatie
van d r a m a en komedie; met n a m e als televisieprogramma.
De hit van dit televisieseizoen: Nederlands drama, comedy en dramady.
Nieuwe Revu, 14-03-91
dread (<— Eng.), verkorting van dreadlocks".
Slang. Meestal meervoud.
... op zijn hoofd een witte pet waaronder nog net
enkele dreads en een bril waarvan de zonneglazen
zijn opgeklapt.
Oor, 27-08-88
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Jamaicaanse rasta(fari) .
Fen 'dread' in Montego Bay.
de Volkskrant, 29-06-8s
'No kiddin', tegen 1 2 u wordt het hippe cocktailpubliek langzaam maar zeker ingeruild tegen een
handvol toch al iets ruiger ogende dreads die aan
de ingang staan te drummen.
Vabiola, juni 1986
... de Londense formatie Aswad is nog steeds veruit de favoriete reggaegroep bij alle jonge dreads.
Oor, 04-10-86
Maar niet elke rasta is per se een dread.
Snoecks 1987
'We're massive' zongen de drie met grote leren
petten getooide dreads.
Oor, 2T-os-88
Als 'dread(lock)' wilde ik een andere 'dread' de
cup zien pakken.
Muziek Express, september 1988
dreadlocks (<— Eng.), speciale h a a r d r a c h t met
ineengedraaide strengen van de rasta(fari) 's",
aanhangers van de terug-naar-Afrika-beweging o p Jamaica. Slang. —» schriklokken".
... de hoesfotografie, die Richie Mac toont met
woest omhoogspringende dreadlocks.
Oor, 1 0-0 ?-#4
Ze komen uit Washington D.C., ze dragen
dreadlocks, ze zijn zwart.
Vinyl, mei 1987
Meestal herkent men de rastaman aan zijn
'dreadlocks', de lange, gedraaide haarvlechten
die de manen van de leeuw van Juda (een van de
ceremoniële namen van Haïle Selassie) voorstellen.
Snoecks 1987
... vrolijke, donkere types met dreadlocks.
Popfoto, juni 1988
Misschien is het daarom dat iedereen die een
beetje kan zingen en over dreadlocks beschikt bij
hen te rade gaat.
Humo, 01-0^-90
Na rust zakte ook de behendige linksbuiten met
de dreadlocks naar een bedenkelijk niveau, een
schaarse passeerbeweging uitgezonderd.
de Volkskrant,
22-0^-91
Bovendien ben je nog geen rastafari als je dreadlocks draagt.
Webber, oktober 1994
Lange tijd waren dreadlocks dan ook onlosmakelijk verbonden met reggae, de muziek van de ras-

tafari's, volgelingen van de Jamaïcaanse priester
Marcus Mosiah Garvey.
HP/De Tijd, 10-05-96
Op een verhoogd platform vooraan staat Mike
energiek te springen, zijn dreadlocks half verborgen onder een bandana.
flair, 12-11-96
Haar zoontje zit zwijgend in zijn winterjas op het
bed en trekt aan zijn nog korte dreadlocks.
Nieuwe Revu, 26-02-97
iemand met een dergelijk kapsel. —> dread".
De gepolijste muziek van deze 'dreadlock' is niet
alleen waanzinnig dansbaar.
Muziek Express, februari 1988
We ontmoeten Mintos - een dromerige dreadlock, een stonede slaapkop - op zijn hotelkamer.
Oor, 27-08-94
dreamteam (<— Eng.), superploeg. Sinds ca.
1992 is dit vreemde w o o r d onze taal binnengedrongen. H e t was oorspronkelijk de bijnaam
van de Amerikaanse Olympische basketbalploeg, met sterspeler Michael J o r d a n . Tegenwoordig ook buiten sportkringen gebruikt.
Want het is Wallage die uiteindelijk carte blanche
had gekregen van Wim Kok om PvdA-bewindslieden aan te wijzen. Dat de PvdA niet bepaald een
'dreamteam' naar voren heeft kunnen schuiven,
mede door het gekwakkel van Wallage, is inmiddels bekend.
Vrij Nederland, 12-11-94
Ook aan deze tiendelige reeks is door het 'dreamteam' onder leiding van regisseur Raf Verpoorten
met veel liefde gewerkt.
De Morgen, 28-11-96
Het 'dream team' van de verdediging is al uren
naar huis en de laatste cameraploegen hebben de
zwaar bewaakte hal van het gerechtsgebouw aan
de Parnassusweg verlaten.
Vrij Nederland, 21-12-96
De drie ploegen, Holland Acht, 'Ons Eigen
Dream Team' en het hockeyelftal, waren topfavoriet.
de Volkskrant, 28-12-96
Niet alleen het dream-team van Hakkelaar-advocaten, maar ook andere strafpleiters vrezen de gevolgen van de deals met criminelen.
Nieuwe Revu, 02-01-97
De advokaten van de drie verdachten - een
dream-team in de stijl van de O.J. Simpson-zaak -

trokken in hun eveneens urenlange pleidooien de
ethiek van het O M in twijfel.
De Morgen, 17-01-97
Het Octopusproces is uitgelopen op een prestigestrijd tussen de 'crimefighters' van het Openbaar
Ministerie en het vijf man sterke dreamteam van
advocaten.
Elsevier, 01-02-97
driepunter, bij het basketbal: w o r p in de basketbalring van buiten de ovale cirkel, die drie punten oplevert.
Castors eindigde nog wel met drie driepunters.
Het Nieuwsblad,
08-12-86
Moss speelde heel wat beter na de rust, pakte direkt met twee driepunters uit en met opnieuw Van
Vooren in de ploeg draaide Hellas enkele minuten
op volle toeren.
De Standaard, 28-03-88
Van Dinten kon Pieterse 36-23 maken, alvorens
uitblinker Te Velde met een driepunter de ruststand op een 'veilige' 39-23 bepaalde.
de Volkskrant, 11-10-91
Het paste in het heroïsche bestek dat hij al snel
voor een driepunter tekende, maar voor het overige was de 31-jarige forward toch niet fris genoeg
om te excelleren.
Trouw, 24-04-98
drooggeilen, informele term uit het prostitutiejargon: door gluren zichzelf opgeilen; n a a r een
erotische voorstelling kijken zonder zelf actief
deel te nemen.
Verder hebben zij hinder van op straat liggende
condooms, heroïnespuiten, allerlei soorten
dealers, het openbreken van geparkeerde auto's,
het urineren in portieken en 'gluiperige kereltjes'
die mensen aanspreken, 'drooggeilen' en gluren.
NRC Handelsblad, 14-12-85
drooggeiler, persoon die aan drooggeilen* doet.
Informeel.
Jutta heeft me deze wereld binnengevoerd. Ze
kent er de meisjes, de goede en de foute klanten,
drooggeilers, dealers, helers en de 'opa's', die door
een of meer hoertjes in huis te nemen nog een heel
opwindende oude dag beleven.
Panorama, 04-12-84
'Drooggeilers, schiet op!' riep Haagse Hilga
naar deOpeltjes.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
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In alle raamprostitutiebuurten klagen prostituees over overlast van 'drooggeilers' of 'droogneukers'. Dat zijn mannen die wel tien keer op een
avond langslopen. Ze gaan soms op een hoekje
staan om zich af te trekken, maar ze komen niet bij
jou.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiehedrijfin Nederland, 799 f
droogneuken (vgl. Eng. to dry-hump), vrijen
zonder seksueel contact. De t e r m ontstond in
de jaren tachtig.
Maar op dat bankje werd onderwijl een demonstratie droogneuken door neanderthalers gegeven.
Nieuwe Revu, 18-03-98
droogtraining, het binnenshuis trainen door
sporters.
Of Falko ooit terugkomt op zijn oude niveau?
Dat is moeilijk te zeggen. Wat ik er in vergelijking
met anderen aan toevoeg is dat ik hem kan uitdagen meer te doen dan wat hij zelf wilde. Hij moet
over grenzen heen leren stappen. In de zomer en in
de winter. Dat betekent tijdens de droogtraining
dat hij niet met de racefiets weg moet, omdat hij
zich dan kan verschuilen.
Trouw, 10-01-97
droomrijden, autorijden in een soort d r o o m t o e stand, waarbij men onoplettend w o r d t . Sinds
het begin van de jaren tachtig. G e h o o r d o p de
radio.
dropje; droppie, leuk ogend persoon, i.h.b. een
klein kind. Informeel.
In het echt is Andreas, geboren in West-Berlijn
als zoon van een Duitse moeder en Poolse vader,
eigenlijk best wel een droppie.
Hitkrant, augustus 1987
De vrouwelijke agenten krijgen opmerkingen als
'wijffie' en 'droppie' te horen, worden aangeraakt
en in een enkel geval zelfs aangerand.
de Volkskrant, 17-04-92
Neem nou Lucy. Was getrouwd met een niksnut
eersteklas, drie droppies van kinderen waar-ie nevernooit naar omkeek, stak thuis geen poot uit natuurlijk en lomp?
Opzij, juli/augustus 1993
Dit 23-jarig droppie met z'n onschuldige pubergezicht is de popsensatie van '94.
Nieuwe Revu, 07-12-94
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Wat een dropje. Mooie bruine, levendige ogen,
die vanaf de andere kant van het tafeltje naar me
stralen. Spannend.
()pzij, november 1997
drop-shot (<— Eng.), in de sport: een bal die o p eens loodrecht naar beneden valt.
En Pistol Pete beukte met geduld door, sloopte de
vezels in het loopvermogen van Courier, sarde hem
met drop-shots en hield voortdurend zijn zinnen
bij elkaar.
Nieuwe Revu, 01-02-95
Droste-effect (epon., naar G e r a r d Droste sr.,
1 8 3 6 - 1 9 23, die in 1863 een bedrijf van chocolaatjes of flikjes oprichtte), een v o o r t d u r e n d
herhaald visueel effect w a a r d o o r een illusie van
oneindigheid w o r d t gesuggereerd. O o k in figuurlijke betekenis: repeterend effect dat ontstaat door herhaling van verschijnselen. Deze
term werd eind jaren zeventig geïntroduceerd
door de columnist van Vrij Nederland, Nico
Scheepmaker. De Franse term voor dit effect is
mise-en-ahime.
Via een Ghanees vindt hij een kamertje in Oost.
De hoofdbewoonster, een Zaïrese, is bij haar
vriend in de Bijlmer ingetrokken. Zij heeft de
hele woning aan een Pakistaan onderverhuurd.
De Ghanees die op het kamertje woonde kon bij
een vriend in Noord wonen. Hij verhuurt het kamertje met een maandelijkse winst van honderd
gulden weer aan Folami door. Een soort Drosteeffect.
hrans Pointl: Rijke mensen hebhen moeilijke maten, 1 99 3
Nog meer inhoud geeft ze mee aan Sarah Jennings in 'Snake Flyes', een ruige film-over-film van
Abel Ferrara waarin de kijker terloops en misschien wel onbedoeld wordt geconfronteerd met
een verkapt Droste-effect: Madonna Louise Veronica Ciccone speelt in het dagelijkse leven Madonna, Madonna speelt in 'Snake Eyes' de actrice Sarah Jennings, Sarah Jennings speelt de bekeerling
Claire in 'Mother of Mirrors', de film die gemaakt
wordt in 'Snake Eyes' door de als regisseur F,ddie
Israel aantredende Harvey Keitel.
de Volkskrant, 21-01-94
De televisiebeelden van Amerikaanse mariniers
die bij hun landing op de stranden van Somalië
door camera's van hun eigen persmensen werden
opgewacht, zorgden voor een 'Droste-effect' dat

de hele operatie van begin af in een ongelukkig
licht plaatste.
HP/De Tijd, 23-09-94
De blonde fee van 'Love Letters', 'De Leukste
thuis' en 'Traumhochzeit' is dertig jaar en zoekt
zichzelf, zij zoekt haar ware aard. Zij dwaalt door
spiegelzalen, gebruikt om te telefoneren de Duitse
telefoonkaart waarop zij zelf is afgebeeld, en ze
komt als in een boze grap zichzelf altijd weer tegen. Ze zit zichzelf in de weg. Ze kan het Drosteeffect maar niet doorbreken.
Elsevier, 24-12-94
Het is dit 'gewicht van gebakken lucht' dat de
aanwezige kern van deze roman om zeep helpt.
Want het is niet alleen het Droste-effect van de
schrijver die als schrijver over zichzelf en zijn
schrijverschap schrijft.
Elsevier, 13-09-97
Woordvoerder Moelijn van dit fonds klaagde dat
eenderde van alle Aegon-aandelen in handen is van
de onafhankelijke vereniging Aegon. Wanneer de
uitgegeven preferente aandelen hierbij opgeteld
worden dan heeft de Vereniging meer dan de helft
van de zeggenschap in handen. Moelijn vindt deze
vereniging niet onafhankelijk. 'Er is sprake van een
"Droste effect".'
de Volkskrant, 15-05-98
drugsbaron, iemand die o p grote schaal in drugs
handelt; machtige figuur in de narcoticawereld.
—» afvalbaron*'.
Als drugbaron Marshall zit hij achter een junkie
(Eric Stoltz) aan, die er met een koffertje poen vandoor is.
Nieuwe Revu, 09-07-97
De eerste signalen over Bouterse als drugbaron
dateren van begin jaren tachtig.
Elsevier, 14-08-97
Nieuwe rechtszaak voor drugsbaron.
Trouw, 16-01-98
drugshond, h o n d die d o o r politie en douane
w o r d t ingezet tegen drugssmokkel.
Drugshonden onmisbaar op Schiphol.
Mens & Wetenschap, nr.8/1989
drugslijn, route waarlangs drugs gesmokkeld
worden.
De politie in Haarlem heeft samen met de F I O D
en de Koninklijke Marechaussee een druglijn tussen Nederland en Venezuela opgerold.
Trouw, 08-08-97

drugstoerisme, trek, meestal vanuit het buitenland, naar Nederlandse steden, w a a r softdrugs
gedoogd w o r d e n . Pejoratief. Samenstellingen
met -toerisme werden sinds het midden van de
jaren tachtig erg populair, vaak o p het ridicule
af. —> abortustoerisme*,
afvaltoerisme',
ramptoerisme*.
Volgens Koffeman zorgt deze vorm van drugstoerisme voor overlast in de grenssteden en hij stelde eerder voor een nieuw criterium aan het gedoogbeleid toe te voegen...
NRCHandelsblad,
22-10-93
De open grenzen verhevigden de rampspoed.
Drugstoerisme. Het liep de spuigaten uit.
Elsevier, 21-12-96
Deze landelijke actiegroep, die bestaat uit bewoners van wijken met veel drugsoverlast, is voorstander van dergelijke maatregelen om het drugstoerisme vanuit bijvoorbeeld Noord-Frankrijk een
halt toe te roepen.
NRC Handelsblad, 11-04-97
drugstoerist, iemand die aan drugstoerisme*
doet.
Over de paar grammetjes 'wiet' die de drugstoerist in zijn auto vervoert om ze thuis te konsumeren, naar gelang van zijn leeftijd begeleid door sitarmuziek of Nirvana, hoeft niet echt de alarmtrom geroerd te worden.
De Morgen, 16-10-93
druk,druk,druk, cliché w a a r m e e men duidelijk
m a a k t d a t men het buitengewoon druk heeft.
Wellicht al erg oud, m a a r vooral sinds begin jaren negentig frequent in de pers.
Druk,druk,druk.
Titel van een column van Beatrijs Ritsema in NRC
Handelsblad, 22-01-97
De blinde tenor, die de afgelopen drie jaar in
Noord-Europa een hit is geworden dankzij zijn
licht verteerbare en typisch Italiaanse opera/popliedjes, is druk-druk-druk.
HP/De Tijd, 09-05-97
Ik werd van het vliegveld opgehaald door twee
beeldschone dames in een turquoise cabrio, lag een
half uur later in het zwembad van mijn hotel,
mocht met dezelfde dames tennissen, maar als ik
meer van golfen hield dan gingen we golfen. Kortom: d r u k , d r u k , d r u k .
NRC Handelsblad, 21-06-97
'Druk, druk.' Voor Nederlandse directeuren
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blijven de werkweken onverminderd lang.
Elsevier, 28-06-97
Een wervingstabloid van 'Het Parool' stelt vast
dat de huidige lezer 'druk, druk, druk' is...
Elsevier, 16-08-97
drumcomputer, synthesizer die speciaal geprog r a m m e e r d is om het geluid van d r u m s na te
bootsen.
'Goin' off' geeft ons spaarzame drumcomputergeluiden.
Oor, 23-04-88
Ook in zijn soulmuziek voeren nu synthesizers en
drumcomputers de boventoon...
Oor, 10-02-90
In het eerder aangehaalde 'England' wordt bijvoorbeeld een aan Brecht en Weil herinnerende accordeon uit de sampler getoverd en over het hele album krijgt de drumcomputer bovendien een bescheiden rol toebedeeld.
Oor, 30-01-9 2
Broudie is beroemd als producer - Echo & The
Bunnymen, Dodgy en nog honderd bands - maakt
zelf ook al jaren mooie plaatjes, met veel gitaren en
veel drumcomputers en veel koortjes en veel trompetten.
Nieuwe Revu, 29-11-96
'Polydistortion' is een elektronisch studio-album
in de beste Bristol-traditie: de tien tracks hebben
vaak kop noch staart en zijn opgebouwd uit geluidsflarden, mysterieuze zangstemmen plus de
onontbeerlijke drum-computer.
Nieuwe Revu, 16-04-97
dtp, afkorting van desktop-publishing
.
Zoals bij elk automatiseringsproject zijn er natuurlijk ook bij invoering van een D.T.P. systeem
startproblemen.
Mens & Wetenschap, nr.6/1992
Met de huidige stand van zaken kan er echter ook
op een 'doorsnee' computer goed met D.T.P. worden gewerkt.
PC-Active, november 1997
duaal (omroep)bestel, bestel met televisienetten
die deels commercieel zijn en deels uit publieke
bronnen bekostigd w o r d e n .
Net als KRO en NCRV is de VARA tegen een

'du-

aal' bestel, een bestel waarin een commerciële poot
naast publieke zenders bestaat.
Nieuwe Revu, 14-04-88
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Je krijgt straks een goeie plek in het duaal beste!.
Vrij Nederland. 28-1 0-89
dualisme, onderscheid dat dient te worden gem a a k t tussen regering en parlement: de regering regeert en het parlement controleert.
Dualisme. De regeringspartijen beoordelen het
kabinet in de Tweede Kamer. In beginsel maakt
men weinig onderlinge afspraken met de ministers.
Elsevier, 26-04-86
Hoever kan men gaan in rivaliteit, vermomd als
'dualisme'?
Haagse Post, 01-11-86
Al zijn de democraten het met sommige kritiek,
zoals die op het dualisme wel eens.
Vrij Nederland,
22-06-9l
Een stevig intern debat over het ontbrekende dualisme vindt Wöltgens zinloos en buiten de politieke werkelijkheid.
Elsevier, 24-10-92
Meer 'dualisme', een zelfstandiger parlement: er
wordt veel over gesproken maar in de Tweede Kamer was er vorige week nog weinig van te merken.
de Volkskrant, 09-09-94
De afspraak tot dualisme tussen kabinet en Kanier maakt het onmogelijk de compromissen dicht
te timmeren.
Elsevier, 09-1 1-96
Het dualisme, het idee dat volksvertegenwoordiging en regering ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben, is nog nooit zo in goede voornemens
gesmoord als tijdens de regeerperiode van Paars.
Nieuwe Revu, 25-06-97
dubbel, ambivalent, meest in verbindingen als
ergens dubbel in zijn 'ergens een tweeslachtige
mening over hebben'; ergens dubbel
tegenover
staan 'ergens een tweeslachtige mening over
hebben'. De u i t d r u k k i n g werd mogelijk voor
het eerst gebruikt door Van Kooten en De Bie
op zondag 28 september 1980, tijdens een
sketch over een m a n n e n p r a a t g r o e p . De heren
stonden dubbel tegenover hun eigen en de andere sekse, zo vertelden ze. Aan de ene kant
voelden ze zich medeschuldig aan de vrouwendiscriminatie, aan de andere k a n t wisten ze niet
goed w a t ze ertegen konden doen.
Hoe eenzaam ze zich ook voelen, zodra er een andere vrouw bij komt, is het opeens gewoner en is de
aandacht weg. Daar zijn vrouwen heel dubbel in.
HP/DeTijd,
10-10-97

Ik ben dubbel over hem. Enerzijds ben ik loyaal
aan hem omdat hij in het verleden heel goeie dingen heeft gedaan als journalist. Maar tegenwoordig vind ik dat ie soms alle grenzen overschrijdt.
Nieuwe Revu, 19-11-97
dubbelaar, dubbelelpee.
Voor de historici heeft Polydor nog een live-dubbelaar van Rainbow in voorraad.
Backstage, april 1986
... de release van de dubbelaar 'No Remorse'.
Metal Hammer, november 1986
... een bescheiden hoogtepunt op deze dubbelaar.
Vinyl, februari 1987
... een unieke opname op deze dubbelaar.
Muziek Express, 1987/3
dubbele-diagnosecliënt, zie citaat. Jargon uit de
psychiatrie.
Ze zijn verslaafd aan alcohol, medicijnen of
drugs en hebben daarnaast psychiatrische problemen. Dubbele-diagnosecliënten, zo noemen hulpverleners hen.
Trouw, 04-07-97
dubbelverdiener, persoon die twee of meer
baantjes cumuleert. M i d d e n jaren tachtig in
zwang gekomen. De term is terug te vinden in
de meeste h a n d w o o r d e n b o e k e n . Sinds begin jaren tachtig. —> tweeverdiener*.
dubo (acron. van duurzaam bouwen), b o u w e n
met veel a a n d a c h t voor het milieu.
Dubo staat voor woningen met composttoiletten, muren van leem en kozijnen van inlands hout,
zoals grenen en vuren, zonnecollectoren op het
dak en hergebruik van 'grijs' water (afwaswater
bijvoorbeeld, dat in de tweede ronde dienst kan
doen als wc-water). De definitie van duurzaam
bouwen, dubo voor ingewijden, luidt: zodanig
bouwen dat het milieu zo min mogelijk last ondervindt, zowel van het bouwen als van het wonen.
Elsevier, 10-08-96
duidingsprogramma, televisieprogramma w a a r in achtergrondinformatie gegeven w o r d t over
actuele o n d e r w e r p e n .
Vanaf deze maand brengt de commerciële zender
een heuse actualiteitenrubriek. 'Telefacts' gaat het
'duidingsprogramma' heten.
Trouw, 03-02-90

duingalow (van duin + bungalow), huisje in de
duinen, o.a. in het recreatieoord Duinrell te
Wassenaar.
De drukste camping van Europa wordt geprivatiseerd. En daarom moet een groot aantal seizoenkampeerders wijken voor eigenaars van dure
'duingalows' en voor golfers.
HP/De Tijd, 16-09-94
duiven, wielrenners die in de bergetappes niet
gemakkelijk k u n n e n volgen en d a a r o m samenklonteren. Z e rijden in h u n eigen t e m p o en hun
doel is om samen vóór het sluiten van de tijdcontrole binnen te zijn. D o o r h u n grote aantal
k u n n e n ze niet uit de wedstrijd gezet w o r d e n .
—» bus".
Gekende favorieten worden over een afstand van
meters tot middelmatige duiven, die allengs op minuten achter de adelaars aanharken.
Nieuwe Revu, 16-04-92
duizend bloemen moeten/laten bloeien, verschillende (politieke) meningen moeten aan
bod k u n n e n k o m e n . Oorspronkelijk een m a o ïstische doctrine.
Kijk, ik zeg; zorg dat binnen het onderwijs duizend bloemen bloeien. Dat er een grote verscheidenheid en vrijheid is. Maar je komt wel eens op
het punt, waarop je zegt: die duizend bloemen
moeten natuurlijk wel bloeien. Dat zijn onze kwaliteitseisen.
Opzij, september 1992
Kok heeft als uitgangspunt dat 'duizend bloemen
moeten bloeien' en dat je lekker 'chaotisch' campagne dient te voeren.
Elsevier, 25-10-97
duobaan, fulltime betrekking die w o r d t verdeeld over twee werknemers. Sinds het eind van
de jaren zeventig.
Duobaan: een arbeidsplaats die door twee mensen bezet wordt.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Hoewel er weinig reclame voor is gemaakt, is de
duobaan geen stille dood gestorven. Integendeel,
vooral secretaresses en onderwijzeressen grijpen
deze mogelijkheid aan om werk en moederschap te
combineren.
Opzij, juni 1997
Ellen Bouwman (30), bibliothecaresse, heeft
sinds drie jaar een duobaan.
Opzij, november 1997
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dubbele baan.
Michail Gorbatsjow overweegt zijn duobaan te
halveren: hij wil aftreden als partijleider en slechts
voortgaan als president van de Unie.
Trouw, o 1-02-90
duomoeder, vrouw die moeder is en samenw o o n t met een andere vrouw.
Duo-moeders - twee samenlevende vrouwen met
een kind - hoeven niet te rekenen op een snelle regeling die beiden het volledige ouderschap geeft.
Een meerderheid van de Tweede Kamer en staatssecretaris Schmitz (PvdA) van justitie voelen niets
voor een voorstel van de kleinste coalitiepartij
D66 om die kwestie meteen te regelen.
Trouw, 30-05-97
duplofaxen, faxen in tweevoud.
De PTT wordt ingeschakeld voor het zogeheten
duplofaxen: het papieren telefoonverkeer van een
verdachte wordt automatisch in gekopieerde vorm
naar het bureau van politie geseind.
HP/DeTijd,
02-10-91
duurpil, anticonceptiemiddel, bestaande uit
een groep van zes staafjes, elk ter g r o o t t e van
een lucifer, die waaiervormig ingeplant w o r d e n
via een sneetje in de b o v e n a r m . De duurpil
w o r d t g e m a a k t in Finland, w a a r ze in 1984,
zonder veel succes overigens, werd geïntroduceerd.
Zweedse vrouwen kunnen zich vanaf nu een
duurpil aanschaffen. Dat is een pil die in één klap
zwangerschap voorkomt voor de duur van vijf
jaar. Ze bestaat uit een aantal staafjes die onder de
huid van de bovenarm geschoven worden.
De Standaard, 03-05-85
duursport (naar het al oudere duurloop), sport
waarbij het uithoudingsvermogen en niet zo
zeer de snelheid o p de proef gesteld w o r d t .
Duurtraining (sp.), training waarbij de klemtoon
ligt op het uithoudingsvermogen en niet zo zeer op
de snelheid. Al jaren volgt de Drent zijn eigen methode, waarin geen plaats is voor interval, maar alles in het teken van de duurtraining staat.
de Volkskrant,
19-03-88
dvd (acron. van digitale videodisc), digitale videogeheugenschijf, een schijf even groot als een
cd", w a a r o p de gebruiker zelf informatie kan
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opslaan, biet gaar daarbij zowel om computer
gegevens als om geluids- of video-opnames.
Wellicht zal deze schijf binnen enkele jaren
computerdiskettes en videocassettes vervangen. Eigenlijk een meer geperfectioneerde toepassing van de gewone cd-rom -speler. Terwijl
er op de klassieke cd zo'n 650 megabyte aan gegevens kan, is de dvd zo ontwikkeld dat er stand a a r d 4,7 gigabyte o p kan. In de Verenigde Staten en Japan sinds het midden van de jaren negentig te k o o p , bij ons pas in 1997 d o o r Panasonic o p de m a r k t gebracht. Er zouden twee
verschillende toepassingen komen: de dvd-rom
en de dvd-video; mogelijk komt er ook een dvd-

audio.
Al op de computerbeurs Comdex in november
1996 waren de eerste DVD-spelers te bewonderen.
Maar die waren nog niet helemaal af, zo blijkt nu.
Personal Computer Magazine, februari 1997
De DVD biedt plaats voor een hele langspeelfilm,
en kan tot 18 Gb gegevens stockeren. Eén enkele
DVD zou bij voorbeeld de volledige versie van 'The
Longest Day' kunnen bevatten met dubbing en ondertiteling in verscheidene talen.
Computer Shopping in Belgium, februari 1997
De eerste DVD-video speler die Panasonic bij ons
op de markt brengt, de D V D - A I O O , biedt al deze
mogelijkheden. Naast een superdegelijke videokwaliteit biedt deze speler ook een betere geluidskwaliteit dan de meeste audio CD-spelers.
Net Werk, april 1997
'Gisteren zat onze president Cor Boonstra nog in
de stoel waarin jij nu zit,' zegt Digitale Video Discspecialist Loek Sanders trots, terwijl hij de gloednieuwe DVD-promotieschijf van Philips omhooghoudt.
HP/DeTijd,
23-05-97
Een nieuw product dient zich bovendien aan: de
digitale videodisc (dvd). Het succes van deze potentiële opvolger van de videocassetteband, laat
zich moeilijk voorspellen.
Elsevier, 21-06-97
dwaze moeders, v r o u w e n die vreedzaam protesteren tegen het verdwijnen van h u n kinderen
en/of echtgenoten onder een dictatoriaal regime. Oorspronkelijk in Latijns-Amerika.
Naast vrouwen die om hun politieke activiteiten
worden vervolgd en 'dwaze moeders' die in verzet
kwamen nadat ze hun kinderen zagen verdwijnen,
gaat het om slachtoffers van oorlog en van seksuele

intimidatie omdat hun man of een ander familielid
actief is in het verzet.
Opzij, oktober 1992
dweilen met de kraan open, werk verrichten zonder enig uitzicht o p succes of voltooiing. Sinds
eind jaren zeventig.
En wij als politie dweilen met de kraan open om
de criminaliteit te bestrijden.
Frans Kwantes en Fred Hollinga: Géén paniek.
Het hart in het blauwe pak, 1983
Gegeven het menselijk leed waarom het gaat, is
de uitdrukking wat hard maar ze is niettemin
treffend juist: asielbeleid is dweilen met de kraan
open.
HP/De Tijd, 22-08-97
Het heeft ons nooit belet om hardnekkig aan de
weg te blijven timmeren, maar toch blijft het zeer
ondankbaar. Het leek een beetje op dweilen met de
kraan open.
De Morgen, 20-12-97
dwergwerpen, kroegattractie waarbij hiervoor
gehuurde dwergen, ingepakt in een soort rubber paddestoel, zo ver mogelijk gegooid worden. Deze controversiële sport s t a m t uit Australië, m a a r w o r d t de laatste tijd ook in Nederland gesignaleerd. In m a a r t 1992 moest burgemeester Nijpels van Breda nog een wedstrijd
verbieden. Internationale competities komen
meer en meer voor. In Frankrijk werd deze
' s p o r t ' evenwel verboden. Peter Simple, de humoristische columnist van de Daily
Telegraph,
sprak in 1986 de verwachting uit dat dwerggooien (Engels dwarf-throwing)
opgenomen
zou worden als onderdeel van de volgende
Olympische Spelen en d a t er een steunfonds
zou worden opgericht.
In Australië noemen ze het een sport. In Europa
en Amerika noemen ze het verachtelijk en vernederend. Het dwergwerpen is in ieder geval een fenomeen dat regelmatig opduikt en dat evenzovele
burgemeesters met dezelfde regelmaat verbieden.
In een land als Frankrijk hebben ze het onlangs officieel helemaal verboden. Australië blijft daardoor het mekka van de dwergwerpers.
Nieuwe Revu, 02-01-92
Onlangs werden in het Amsterdams café De Engelbewaarder 'Zee' van Henk Verhaeren en 'Rot
&C Roll' van Jan Rot gepresenteerd. Beiden een
Mammoet-uitgave. De Bredase café-eigenaar Ver-

haeren kwam kort geleden in het nieuws vanwege
z'n voornemen om als kroeg-attractie een spelletje
dwergwerpen te organiseren.
Nieuwe Revu, 23-04-92
Dwergwerpen: het bij wijze van sport om het
verst gooien met een dwerg. Het wordt weliswaar
weinig beoefend, maar ik neem het op omdat het
spel omstreden is en men er dus geregeld over leest.
Theo de Boer in Onze Taal, november 1993
Anderen mochten geen grappen maken over mijn
geringe lengte, nee. Ik herinner me dat Rijk de
Gooijer (een acteur met wie 't gelukkig slecht is afgelopen) een keer ergens schreef dat ik gekneusd
was bij het wereldkampioenschap dwergwerpen.
Theo van Gogh in HP/De Tijd, 23-12-94
Want ik had ooit eens gezegd dat de bijdrage van
Ischa aan een of ander liefdadigheidscircus er voor
de TV-uitzending op last van de officier van Justitie
was uitgeknipt omdat dwergwerpen nog steeds
verboden is in Nederland.
HP/De Tijd, 10-03-95
Ik sta aan de bar in de ROXY en voel me als een lilliputter bij het dwergwerpen.
Nieuwe Revu, 19-04-95
De 1,14 meter hoge, 44 kilogram wegende Manuel Wackenheim is woedend. Door een beslissing
van het Franse Hooggerechtshof, vorige week, is
hij nu definitief beroofd van zijn voornaamste inkomen en tijdverdrijf: het zo ver mogelijk door de
lucht gegooid worden door grote mannen die van
het 'dwergwerpen' of'dwergslingeren' een sport
hebben gemaakt. Wackenheim heeft een advokaat
onder de arm genomen om de zaak aanhangig te
maken bij het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg.
De Morgen, 02-11-95
Dan is er de groeiende belangstelling voor extreme vormen van sport en vermaak: pitbull-gevechten, dwergwerpen, 'free fighting', enzovoorts.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
De Oostenrijkse Eik buit in 'Jingle All The Way'
zijn postuur weer uit door aan het dwergwerpen te
slaan.
Nieuwe Revu, 11-12-96
Tegenover Potter staat de herinnering aan de
platheid van Benny Hill. En het dwergwerpen is
hier nooit echt populair geweest.
Elsevier, 12-04-97

e
early adopter (<— Eng.), trendsetter; zelfbewust,
visueel ingesteld persoon; iemand met een hippe, onafhankelijke levensstijl en veel a a n d a c h t
voor t r e n d s . Ten onrechte ook wel adapter gespeld.
Early adopter (vroege overnemer) lid van de in de
marketing onderscheiden groep van mensen die als
eerste na de echte avant garde een bepaald verschijnsel of artikel omarmt.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992.
Het nog steeds heersende beeld van de mobiele telefoon als patserig verlengstuk is ook niet meer van
deze tijd. Dat beeld is overigens niet geïnstitutionaliseerd door de eerste gebruikers, voor wie het
werkelijk een handig apparaat was (ondernemers
die veel onderweg waren en snel beslissingen
moesten kunnen nemen), maar door diegenen die
het showboaten als primaire functie van hun rinkelende fallus-symbool zagen: vertegenwoordigers
in lease-Citroëns, met goud behangen parvenu's in
Le Garage, Marokkaantjes op hun scooter (allochtone jongeren zijn niet toevallig 'early adopters'; in Nederland is het aantal vaste telefoonaansluitingen onder met name allochtone gezinnen
laag).
HP/De Tijd, 22-08-97
De doelgroep bestaat voorlopig vooral uit 'early
adopters': elektronicafanaten die graag het nieuwste van het nieuwste in huis halen.
De Morgen, 04-03-98
Ze zijn de avant-garde, de early adapters, niet
bang voor de vooruitgang.
Computer Magazine, april 1998
easytune(s) (<— Eng.), gemakkelijk(e)
deuntje(s); cocktailmuziek; pittige, vrolijke en
licht verteerbare d a n s m u z i e k . In het midden
van de jaren negentig in Nederland erg populair
geworden en veelal gespeeld op verjaardagsfeestjes, in een disco of een zaal. D o o r velen bes c h o u w d als de muzikale opvolger van de house(muziek)*. O o k in samenstellingen als easytuneparty, -kleding enz.
De laatste golf van recycling in de popmuziek, in
Nederland gemakshalve bijeengeveegd onder de
term 'easy tune', heeft het publiek langzaam maar
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zeker in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant
staan de 'easy'-protagonisten, onder wie 'easy
tune-party'-organisatoren, die er wat aan verdienen; popjournalisten die zich gelukkig prijzen een
trend te hebben ontdekt; en een groeiende schare
jongeren bij wie het hersenloos gestamp van house
en hardcore de neus uitkomt.
Elsevier, 06-04-96
En ook de EO landdag-jeugd die je vroeger moeiteloos herkende aan de wezenloos blije hoofden en
easy tune outfit - toen nog helemaal niet in de
mode - heeft zijn oude huid afgeworpen en gaat tegenwoordig op in de massa.
Nieuwe Revu, o 5--06-96
Dat de beste nieuwe easy tunes uit Japan komen
(hoor ook 'Future Listening' van de voormalige
Deee-lite deejay Towa Tei) is niet zo verwonderlijk.
Oor,

02-11-96

Niks geen Britpop dus, maar soepele, zonnige,
swingende en soms ongegeneerd platte pop, waarin duchtig wordt gestrooid met 'easy tune'-artikelen als oliedrums, trompetten en zelfs complete
(synthetische) orkesten.
Oor, 22-03-97
Lenn Aerntzen 'deed' als Miss C-Cup enkele jaren de zondag: als voorloper van 'easy tune' lekkere slappe hitjes in een oergezellig retrodecor.
Vrij Nederland, 26-7-97
Sinds de easy tune-revival van enkele jaren geleden is het, zelfs voor de hipste lieden onder ons,
niet langer taboe om in kitscherige etablissementen over de dansvloer te schuiven op de tonen van
cocktailmuziek.
De Morgen, 28-11-97
ebi (acron. van extra beveiligde inrichting), gevangenis voor zeer vluchtgevaarlijke gedetineerden.
Zo belandt hij, 21 jaar oud, in het zwaarste
detentie-regime van Nederland: de 'Extra beveiligde inrichting', kortweg Ebi.
de Volkskrant, 07-11-92
In de Ebi's, het zwaarste detentieregime van het
land, verblijven op dit moment 22 gedetineerden.
de Volkskrant, 24-04-93
Feit is dat er tot nu toe meer ontsnappingen waren uit de zogenaamde EBI'S (Extra Beveiligde Inrichtingen) dan uit gewone gevangenissen.
Nieuwe Revu, 05-05-93
EBI-gedetineerden vertoefden ook veelal in elkaars gezelschap. De ervaringen met de gebouwe-

lijke kwetsbaarheid in combinatie met de onafgebroken aanwezigheid van een groep EBi-gedetineerden kwam het moreel van het ebi-personeel
niet ten goede.
Trouw, 13- n-93
De EB i's werden drie jaar geleden gerealiseerd in
inrichtingen die daarvoor niet geschikt waren.
Elsevier, 13-11-9 3
In Nederlands zwaarst beveiligde gevangenis, de
Ebi in Vught, kunnen de gevangenen hun bezoek
niet aanraken.
Vrij Nederland, 11-04-98
ebolavirus (naar een zijrivier van de Zaïre),
overdraagbaar virus d a t in 1 9 7 6 in Z a ï r e voor
het eerst werd o n t d e k t door Peter Piot en G u i d o
van der G r o e n . H e t eerste slachtoffer viel echter al in 1967 in het Duitse M a r b u r g . Pas in het
begin van de jaren negentig k w a m Ebola meermaals in de media. In mei 1995 m a a k t e het virus 153 slachtoffers in het Zaïrese K i k w i t . Een
a d e q u a t e behandeling bestaat n o g niet. H e t virus is even gemeen als aids*, m a a r w e r k t veel
sneller. H e t ebolavirus is iets besmettelijker:
ook c o n t a c t m e t urine en ontlasting van een
ebolapatiënt kan tot besmetting leiden. In feite
is het de o p een n a dodelijkste virusziekte bij
mensen; alleen hondsdolheid is erger. O o k wel
killervirus g e n o e m d .
Niet alle patiënten overlijden aan de gevolgen
van een infectie met Ebola: de handboeken geven
een percentage van 50 tot 90 procent.
Trouw, 12-05-95
Het Ebola-virus stak twintig jaar geleden voor
het eerst de kop op en werd vervolgens vernoemd
naar een Zaïreese rivier. Lange tijd verdween het
dodelijke virus, tot het, begin van dit jaar, weer actief werd in Kikwit. Sindsdien zijn er - volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie - 59 mensen aan
gestorven. Nu is er alles aan gelegen om de verspreiding van het virus naar de 5 miljoen inwoners
tellende hoofdstad Kinshasa tegen te houden.
Nieuwe Revu, 17-05-95
Waarom schenken de media zoveel aandacht aan
het Ebola-virus, dat tot nu toe ruim honderd
slachtoffers heeft geëist, terwijl in Afrika dagelijks
vijfhonderd mensen sterven aan diarree?
HP/De Tijd, 26-05-95
Z o was hij (de Vlaamse dokter Peter P i o t - M D C )
in 1976 een van de ontdekkers van het Ebolavirus.
Elsevier, 08-06-96

Apen in de Amerikaanse stad Texas blijken besmet met het dodelijke Ebola-virus.
Zink, juni 1996
Het Ebola-virus, ook wel het killer-virus genoemd, trekt opnieuw de aandacht. Tijdens een
kongres in het Tropisch Instituut van Antwerpen
zijn alle Ebola-freaks, zoals ze zichzelf noemen,
aanwezig om de balans op te maken.
De Morgen, 06-09-96
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn
bovendien in de laatste twintig jaar maar liefst 29
nieuwe infectieziekten ontdekt, waaronder de legionairsziekte, de uitbarsting van het Ebola-virus
die recentelijk midden-Afrika teisterde, en natuurlijk Aids.
HP/DeTijd,
08-11-96
ebonies (<— Am.-Eng.; samentrekking van ebony ' e b b e n h o u t ' en phonics 'geluidsleer; fonetische leesmethode'), de taal van de zwarte Amerikanen; een informele variant van het stand a a r d - Engels, gesproken d o o r een groot deel
van de z w a r t e Amerikaanse gemeenschap.
In Amerika woedt een debat over de vraag of
Ebonics, de taal van zwarte Amerikanen, officieel
in scholen mag worden onderwezen. Aanleiding is
het besluit van scholen in Oakland, Californië, om
Ebonics te erkennen. Tegenstanders zeggen dat
zwarte kinderen deze taal juist moeten afleren.
Elsevier, 25-01-97
Ook de Citibank is in de beklaagdenbank geduwd. Door twee gekleurde medewerkers, die erachter kwamen dat blanke collega's e-mails uitwisselden waarin de zwartentaal Ebonics belachelijk werd gemaakt.
Elsevier, 02-08-97
e-cash (<— Eng. electronic cash), elektronisch
betaalmiddel voor Internet*. Staat n o g in de
kinderschoenen. Verschillende bedrijven werken a n n o 1 9 9 7 a a n het o n t w e r p e n van dergelijke betalingssystemen. Grootste hindernis is
voorlopig n o g de beveiliging.
En het veel gehoorde bezwaar dat je zo'n paradijs
schept voor afpersers, belastingontduikers en witwassers van druggeld, klopt niet. Integendeel: als
je de wiskundige feiten napluist, blijkt e-cash veel
veiliger dan contant geld. Of Chaums vinding de
munteenheid van de toekomst wordt, valt nog niet
te voorspellen.
Computer'.Totaal, december 1996
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echografist, voor de definitie zie pretecho .
Moeders en vaders worden met de mooiste teksten en lokkertjes naar dit Amsterdamse instituut
gelokt, waar, nog steeds volgens Bebemotion,
goed opgeleide echografisten klaarstaan om de
foetus in mama's buik te kieken.
Trouw, 10-12-9}
echtscheidingsbemiddelaar, iemand die als bemiddelaar optreedt tussen echtgenoten die
gaan scheiden. Vaak m o e t hij in gezamenlijk
overleg met het koppel zoeken n a a r de beste juridische oplossing. Tegenwoordig m o e t zo iem a n d zowel met de psychologisch-emotionele
aspecten als met de sociaal-financieel-juridische kanten van een echtscheiding rekening
houden.
Het aantal echtscheidingsbemiddelaars in België
is groeiende. Iedereen die het bordje 'echtscheidingsbemiddelaar' op de deur hangt, mag het 'beroep' uitoefenen.
Opzij, januari 199-/
eco- (afk. van ecologisch), als voorvoegsel in
verschillende samenstellingen om aan te duiden
dat het in het tweede lid genoemde betrekking
heeft o p het natuurlijke milieu. Oorspronkelijk
reclametaai. M e e r ingeburgerde begrippen met
eco- als eerste lid vindt u in de hierna volgende
lemma's.
Het ontwaken, de ochtenddans, het gezamenlijk
douchen en het eco-ontbijt: een reeks rituelen hielp
de cursisten zich te concentreren op het feit dat zij
hier samen een bijzonder weekeinde beleefden.
HP/De Tijd, oy-10-94
'Echt,' besluit Verlaat, 'over een paar maanden
kan niemand het meer maken om in die vervelende
eco-look te lopen.'
HP/De Tijd, 01-12-95
ecocraat (naar anal, van eurocraat"), pejoratief
voor 'hoge m i l i e u a m b t e n a a r ' ; milieufreak.
Het milieuvraagstuk is een 'overlevingsvraagstuk', waarbij we in toenemende mate afhankelijk
zijn van 'ecocraten', constateert Hans Achterhuis.
Dat lijkt onvermijdelijk. Hoe groot is echter de
prijs die we moeten betalen voor deze technologisch-ecologische reddingsoperatie van het milieu?
de Volkskrant, 05-06-92
ecodrugs, legale, natuurlijke (niet-chemische)
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drugs; krulden en planten die niet op de dopinglijst voorkomen. Sinds begin jaren negen
tig populair geworden. —» smartdrugs
,
"Eco-drugs? Een natuurproduct? Onzin,' zegt de
politieman. 'Harddrugs, we hebben het hier over
harddrugs en over criminelen die grof geld verdienen, die er zich zwaar mee verrijken.'
HP/De Tijd, 17-01-97
Hoewel het bij ons sporadisch in smartshops
aangetroffen wordt, is G H B hier beduidend minder
populair dan de overige ecodrugs of paddo's.
De Morgen, 22-01-9Een toegenomen libido, langer aanhoudende en
vollere erecties, krachtiger orgasmen en grotere
hoeveelheden sperma; de potentieverhogende ecodrugs beloven wat.
HP/De Tijd, 25-07-97
ecofeminisme, feminisme d a t dicht bij de n a t u u r
wil staan.
In haar studie 'The death of Nature' beschrijft
Carolyn Merchant hoe met de opkomst van de moderne natuurwetenschap de overheersende houding ten opzichte van vrouw en natuur samenhang
ging vertonen. Andere onderzoekers gaan verder
terug in de tijd en wijzen op uitvindingen als de
ploeg. Dit soort werktuigen stelde mannen in staat
in de natuur in te grijpen, wat als culturele prestatie tegenover het natuurlijke baren van kinderen
werd geplaatst. Het woordje 'tegenover' markeert
doorlopend die dingen waartegen het ecofeminisme te hoop loopt: man tegenover vrouw, cultuur
tegenover natuur, geest tegenover lichaam.
Opzij, met 1992
Er zijn vijftien soorten feminisme; van eco-feminisme via materialistisch feminisme tot erotisch feminisme.
Opzij, februari 1994
ecolonomie;econologie, manier van denken die
economie en ecologie verenigt. De eerste term
werd door D66-politicus H a n s Wijers begin jaren negentig gelanceerd; de tweede is een variant.
Wat doet onze regering inmiddels aan die komende problemen? Wij hebben niet alleen een minister
van Milieu, maar die heeft een dure externe adviseur aangetrokken om sterker te staan in de slag
met Zalm en Wijers. Mag het bij Schiphol en de
Betuwelijn een onsje minder zijn? Nee? Nou, dan
keer ik terug bij de gescheiden inzameling van glas

en oud papier en de geluidshinder. Dat is wat wij
verstaan onder milieuproblematiek. Wij zouden
dat vreselijke woord moeten afschaffen met de minister erbij. Wij hebben eigenlijk genoeg aan minister Wijers, een slimme man die het woord 'ecolonomie' heeft uitgevonden: we doen aan ecologie
zolang de economie het kan trekken.
HP/De Tijd, 22-09-95
'Maar moeten we ons als D66 niet sterk maken
om te kijken of dit soort innovatieve oplossingen
haalbaar en verstandig zijn? Ik doe het in ieder geval wel en wacht niet op anderen,' aldus Wijers,
die in D66 wordt getipt als opvolger van Van
Mierlo. De minister van Economische Zaken
wordt wel 'de zesde vvD-minister' genoemd, maar
op partijcongressen en ook in gesprekken met het
bedrijfsleven legt hij steeds meer nadruk op het
verenigen van economie en milieu. 'Econologie'
noemt hij dat.
Elsevier, 06-04-96
e-commerce (<— Eng.), zie electronic*
commerce.
economische vluchteling;-migrant (<— Eng. economie refugee), vluchteling die zijn land, vaak
in de Derde Wereld, verlaat omwille van economische motieven: om een beter bestaan o p te
b o u w e n in een (rijker) westers land. Hij onderscheidt zich d a a r m e e van de politieke
vluchteling.
Behalve de 150 dollar die ze krijgen als ze het
vliegtuig terug nemen, ontvangen de vrijwillig
huiswaarts gekeerde Vietnamese 'economische migranten' in het eerste jaar van hun verblijf 30 dollar per maand 'om de herintegratie te bevorderen',
zegt Imran Riza, het Pakistaanse hoofd van de
U N H C R in Ho Chi Minhstad.

Elsevier, 18-04-92
Het is moeilijk om Joegoslavische vluchtelingen
blij en lief te verwelkomen en tegelijk van de Somaliërs te beweren dat ze 'alleen maar' economische
vluchtelingen, en dus berekenende parasieten zijn.
Vrij Nederland, 19-09-92
Economische vluchtelingen: benaming voor hen
die niet zouden zijn gevlucht om politieke redenen,
maar om een betere levensstandaard te vinden.
Vaak gebezigd als afkeurende term in de zin van
'niet-echte' vluchtelingen. In de praktijk blijkt het
onderscheid tussen politieke vluchtelingen (in de
zin van het Vluchtelingenverdrag) en economische

vluchtelingen moeilijk te maken. Het vluchtmotief
is vaak een combinatie van politiek geweld en
moeilijke levensomstandigheden.
Prisma van de mensenrechten, 1992
Het is oud beleid in aangescherpte vorm dat het
in het bijzonder voor 'economische' vluchtelingen
een stuk moeilijker maakt het land binnen te komen.
Elsevier, 21-12-96
Hij had misschien zelfs een verblijfsvergunning
op grond van de status 'economisch vluchteling'
kunnen krijgen (de zogenaamde B-status), de weg
die de meeste Ghanezen bewandelden.
HP/De Tijd, 13-06-97
ecopaddestoelen, hallucinogene paddestoelen.
—> e codrugs'\
paddo*.
Sinds enige tijd kent Nederland het verschijnsel
van de 'smartshop' waar 'eco-paddestoelen' worden verkocht. Dat zijn geen cantharellen, maar
hallucinogene paddestoelen die een werking hebben vergelijkbaar met LSD.
NRC Handelsblad,
10-01-97
ecopartij, politieke partij met ecologische doelstellingen.
De ekopartijen - dat geldt in Nederland voor
C P N , PPR en PSP - hebben als achterban een
flink deel van de massa-protestbewegingen: de
vredesbeweging, de anti-kernenergiebeweging,
de milieubeweging en de feministische beweging.
Vrij Nederland, 21-12-85
ecoscherm, voor de definitie zie

groeischerm'.

ecosigaret, milieuvriendelijke sigaret.
De eco-sigaret wordt onder de naam New West
op de markt gebracht. Het milieuvriendelijke zit
hem in de verpakking en in de produktiewijze. Het
filter van de sigaret is niet meer van de kunststof
acetaat, maar van papier gemaakt. Papier dat niet
met chloor gebleekt is overigens. Ook het sigarettenpapier is groen gebleekt. De tabak is verder niet
geparfumeerd, maar smaakt niettemin naar echte
Virginiatabak, zo moeten we geloven.
NRC Handelsblad, 19-10-93
Maar het is een illusie te denken dat roken ooit
helemaal wordt uitgebannen. In Nederland wordt
sinds 1993 z e ^ s weer meer gerookt. Daarom moet
er maar een eco-sigaret komen, een rokertje met
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een keurmerk: de tabak in die sigaret is op duurzame wijze verbouwd.
Trouw, i #-04-97
ecosysteem, zie eerste en tweede citaat.
Ecosysteem: het geheel van op elkaar betrokken
levende organismen dat op basis van het levenloze
milieu functioneert.
Keesings Woordenboek voor natuur en milieu,
1981
Ecosysteem. Duidelijk onderscheidbare eenheid
in de biosfeer, bijv. een bos, plas, heide, weiland of
rivier ('biotoop') mèt de daarin thuishorende planten en dieren (de 'levensgemeenschap' of 'biocoenose'). Het is een zelfregulerend systeem dat in
stand wordt gehouden door allerlei wisselwerkingen tussen abiotische (niet-levende) en biotische
(levende) factoren.
drs. René Heijnis: Prisma van het milieu, 1990
Zo is het mogelijk dat het gereorganiseerde stedelijke eco-systeem zelf meer en meer de belichaming
is geworden van die angstcultuur.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
Barry Lopez noemt in zijn boek de noordpool
een 'inherent kwetsbaar ecosysteem'.
Elsevier, 26-04-97
ecotaks, (Europese) ecologische belasting,
d.w.z. op milieubelastende materialen; milieuheffing. Ingevoerd in 1992.
Ecotax: Voorgestelde Europese belastingheffing
op goederen en produkten die schadelijk zijn voor
het milieu.
Prisma van het milieu, 1990
De PvdA-delegatie verlangt dat onder Nederlands voorzitterschap een begin wordt gemaakt
met de invoering van een 'eco-tax' en milieuheffingen.
de Volkskrant, 22-03-91
Haar pleidooien voor 'prioriteit voor milieu boven inkomen', de 'eco-tax' en de 'energieheffing'
ondergaat de zaal gelaten.
Vrij Nederland, 22-06-91
D66 wil nu ecotax heffen op grondstoffen, energie en milieu-onvriendelijke produkten. Niet alleen de vervuiler, ook de gebruiker betaalt.
de Volkskrant, 24-01-92
Eind deze week maakt de opvolgingskommissie
voor de ekotaksen een reeks adviezen aan de regering over.
De Morgen, 28-12-94
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Zuinig zi|n met energie, spaarlampen, dubbele
beglazing, eco-tax - het komt wel goed met het milieu, dachten we.
Natuur & Techniek, september 1996
Het milieu moet schoner worden via de belastingen. Maar als het op daden aankomt, verdwijnt de
consensus als sneeuw voor de zon. Is de ecotax een
luchtballon?
HP/DeTijd,
01-11-96
Vorig jaar verwierf het WD-kamerlidJohan
Remkes nationale roem, toen hij de bij de formatie
keurig afgesproken belasting op energie (de ecotax) namens zijn fractie 'een onding' noemde.
Vrij Nederland, 04-01-97
Ecotax alleen voor kleine gebruikers, want de
groten zijn niet te pakken.
Elsevier, 1 s -03-97
ecoterrorisme, vorm van terrorisme waarbij het
milieu w o r d t bedreigd; sabotage, uitgevoerd
door ecologische activisten; opzettelijke vernietiging van het milieu door een oorlog. In deze
laatste betekenis dook de term wellicht voor het
eerst o p ten tijde van de Golfoorlog in 199 1,
toen grote hoeveelheden olie in de Perzische
Golf belandden.
Is er sprake van een (milde) vorm van eco-terrorisme, of van een sabotage-actie van een zich bedreigd voelende concurrent? Advocaat Lambert in
West Palm Beach verdenkt zijn concurrent Owen
Gassaway van het misbruik van de milieuwetgeving in Florida om hem de voet dwars te zetten.
Volgens Lambert heeft Gassaway een lokale
indiaan opdracht gegeven 34 gopher-schildpadden te dumpen nabij het Lantana-vliegveld
van West Palm Beach. De schildpadden staan
op de lijst van bedreigde diersoorten en kunnen
de beoogde uitbreiding van het vliegtuig verhinderen, of in ieder geval ernstig vertragen. De wet
schrijft voor dat niet mag worden gebouwd op
plekken waar zich met uitroeiing bedreigde dieren
ophouden. Zolang de schildpadden rond het vliegveld blijven grazen, mag niet worden uitgebreid,
kan Lambert zich niet vestigen als benzine-bevoorrader van vliegtuigen en blijft Gassaway's monopoliepositie intact. Lambert heeft Gassaway voor
de rechter gedaagd.
de Volkskrant, 20-06-92
ecotoerisme, kleinschalig, milieuvriendelijk toerisme; trek naar natuurgebieden als vorm van

ontspanning. De inkomsten k o m e n d a n ten
goede aan het betrokken gebied.
Een coördinator van een milieugroep: 'Eco-toerisme zou je iets moeten leren over flora en fauna
en de milieu-problemen van deze regio. De meeste
organisaties vragen daarvoor veel geld, maar leveren een slecht produkt; veel gidsen kennen de namen van de bomen en de dieren, maar weten niets
van milieuproblematiek.'
de Volkskrant,
21-12-91
Dat er met het massatoerisme een en ander misloopt, weten we al langer. Nu er bij ons nog nauwelijks ongerepte gebieden zijn, is de trek naar de
Derde Wereld niet meer te stuiten. We walsen er
over de plaatselijke kuituren en rukken op naar de
luxe hotelkamers en de bountystranden. Als reaktie daartegen ontstond het ekotoerisme waarbij de
omgeving zo min mogelijk wordt aangetast. Toerisme-deskundigen zijn het er lang niet over eens of
deze vorm van vakantie wenselijk is.
De Standaard, 21-0 5-93
In het overlevingsgevecht van het hedendaagse
eco-toerisme kan zelfs de milieuvriendelijkheid
van een balpen van cruciaal belang zijn. Het gaat
hard tegen hard in de eco-vakantiejungle.
de Volkskrant, 18-12-93
Ook Nederlandse toeristen gaan sinds kort voor
'zelfontplooiing gekoppeld aan een groot milieubesef', al vinden de nieuwe touroperators de term
eco-toerisme onduidelijk en gevaarlijk.
HP/De Tijd, 27-05-94
In de laatste faze is de overbelasting van het milieu zo groot, dat er steeds minder toeristen komen. Als antwoord hierop is het ekotoerisme in
opmars. Veel reisbureaus brengen reizen aan de
man die garant zouden staan voor de ideale harmonie tussen 'een avontuurlijk brok natuur' en de
bewuste toerist. Dat natuurvriendelijk toerisme is
over het algemeen een illuzie.
De Morgen, 01-07-94
Een fijn voorbeeld van wat er met een gebied gebeurt dat voor eco-toerisme wordt klaargestoomd,
vinden we in Costa Rica, op het schiereilandje Nicoya.
HP/De Tijd, 05-07-96
De regering in Quito sloot vorig jaar zelfs een
hele reeks indiaanse centra voor ecotoerisme omdat de nodige vergunningen ontbraken.
De Standaard, 14-08-97
ecstasy (<— Eng.), voor de definitie zie XTC*.

Dan voor daarna wat trips, en wat Extacy voor
bij het vrijen.
de Volkskrant, 15-08-87
Ik hou van drugs, L S D , cocaïne, Ecstasy, ik gebruik het allemaal.
Nieuwe Revu, 21-07-88
Ik ben vanavond op de ecstasy dus even ohne
mich, oké?
Oor, 27-08-88
Kok wees erop dat Nederland de laatste tijd juist
zijn uiterste best doet de handel in harddrugs en ecstasy aan te pakken, het aantal coffeeshops te beperken en ook tal van maatregelen neemt tegen het
drugstoerisme.
Elsevier, 21-12-96
CD'S met blote dames of ecstasy-pillen op de
voorkant schijnen geen probleem op te leveren
voor de heren wetshandhavers, maar een C D ' t je
met daarop de muziek waarbij een beetje blower
het liefst zijn ondeugende sigaretje rookt, zou opeens niet mogen?
HP/De Tijd, 23-05-97
edutainment (<— Eng.; van education + entertainment), educatie o p een speelse manier.
Vooral gezegd van software die gericht is o p
kinderen en bedoeld om spelenderwijs te leren.
Door steeds krachtiger pc's te gebruiken is voor
zowel de games als voor de edutainmentsoftware
een verrijking gekomen met M P C .
Computer Magazine, september 1994
De ontwerpers van cd-i zorgden ervoor dat er
ook films op hun cd passen (iets meer dan zeventig
minuten per keer, dus een beetje speelfilm gaat op
twee plaatjes). De makers van cd-rom stouwden
het ding al gauw vol met telefoon- en woordenboeken, met catalogi en encyclopedieën. Vooral die
laatste waren leuk. Er konden tekeningen bij. En
foto's, en animaties, en geluid. Je kunt er wat van
opsteken. 'Edutainment', noemen de fabrikanten
dat.
de Volkskrant, 25-11-94
Naast deze edutainment titels is er ook nieuwe
programmatuur uit van Microsoft...
PC Consument, april 1995
Om niet in de kluwen van nieuws, 'infotainment,
edutainment' en buurtroddel verstrikt te raken, is
een televisiejournaal of een krant genoodzaakt
zich te gedragen als de laatste Don Quichotte van
het werkelijke nieuws.
de Volkskrant, 19-10-96
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Kleuters van de jaren negentig kleuren hun tekeningen op de computer en faxen die dan naar Sinterklaas. Multimediabedrijven vullen het gat in de
markt met zogenaamd 'edutainment', terwijl scholen volop zoeken naar software die echt leerzaam
is.
DS Magazine, 29-11-96
Al deze programma's vallen onder de noemer
edutainment, een combinatie van educatie en entertainment oftewel vermaak, waarbij de nadruk
bepaald niet op 'edu' ligt.
Personal Computer Magazine, januari 1997
eenoudergezin, gezin w a a r i n slechts een vader
of een moeder de ouderlijke t a a k uitoefent.
Alleen voor een één-oudergezin is aanvullende
bijstand in beginsel mogelijk.
Trouw, 16-04-88
Binnen de kortste keren zaten de flats weer vol.
Met veelal mensen zonder geld en zonder werk:
buitenlanders, junken, eenoudergezinnen en (illegale) vluchtelingen.
Vrij Nederland, 1 7-03 -90
Wethouder Van der Aa heeft net gezegd dat, als 't
aan hem ligt, de 2.6,z miljoen om de Bijlmer-hoogbouw - met veel werkloosheid en eenoudergezinnen - uit het slop te halen snel gebruikt zullen worden.
Vrij Nederland, 04-01-97
een-tweetje, bij het voetbal: dubbelpass; snel
combinatiespel tussen twee ploeggenoten. O p genomen in het v o e t b a l w o o r d e n b o e k van R o b
Siekmann (uit 1978).
Van Ruud Geels weten we over een tijdje echt
niet meer dat hij de pispaal was in de trainingskampen, dat hij nog geen behoorlijke een-twee
wist te maken of dat hij in advertenties kop-bestendige toupets aanprees.
NRC Handelsblad,
04-10-85
Amateurvoetballer Donald Olie - 'niet onverdienstelijk' - bouwt 'n ééntweetje met Roda's raspingelaar Mario Been.
Aktueel, 06-06-91
meer algemeen: samenwerking tussen twee
partijen o m hindernissen te overwinnen en tot
een bepaald resultaat te k o m e n . Informeel.
Om vlug een bevredigend resultaat te bereiken
moet men aan ploegspel doen en de juiste tactiek
bepalen. Met een gelijkgezinde kun je 'een één-
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tweetje opzetten": je brengt tets in, je medestander
komt er beamend overheen en je maakt het zelf af.
Dat geeft de indruk dat niet alleen jij iets vindt,
maar dat er meer deelnemers je mening delen.
Mark Baeyens: Taal in stukjes, 1982
Jan is heel goed in het opzetten van een-tweetjes
met politici om een extra zet te kunnen geven.
Vrij Nederland, 06-04-91
Het kantoorleven bestaat voor een groot deel uit
formele en informele contacten, telefoongesprekken en 'eentweetjes', vergaderingen en fluisterconversaties.
HP/De Tijd, 27-03-92
Alles wat hij kan doen, is het als verbaal dreigement in de onderhandelingen inzetten. Om de Serviërs te dwingen wat inschikkelijker te zijn. Dat
deed hij begin deze maand, in een een-tweetje met
de NAVO. Meer heeft hij niet achter de hand.
Elsevier, 28-08-93
Dezelfde gemeente is ook op zoek naar een coördinator Vestigingsbeleid, die 'één-tweetjes' maakt
tussen bedrijven en bestuur, want 'solo-acties lopen vaak stuk op een stugge verdediging'.
Erik van der Spek: Taaimaskerade, 1993
eenverdiener, m a n of vrouw die alleen voor het
gezinsinkomen zorgt.
Eenverdiener. Eén persoon verdient het inkomen
voor een huishouden; hij/zij is een eenverdiener.
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 198 s
Alleenstaanden zijn veel te duur uit, gezinnen
met een eenverdiener buitengewoon goedkoop.
Elsevier, 14-06-97
eetcafé, café w a a r men ook een maaltijd kan
krijgen. Sinds het begin van de jaren tachtig.
'Sakura, Japans Eetcafé' staat er op het uithangbord.
Avenue, oktober 1991
Terwijl u dit leest, neemt het tapasspook bezit
van de provincie. Als logisch vervolg op de hang
naar mediterrane verrukkingen - ook al strekken
die vaak niet verder dan de tekst op de spijskaart verwerft het kleine Spaanse hapje zich een
vaste plaats tussen de voorgerechten in menig eetcafé.
HP/De Tijd, 2^-07-97
eetlezen (bedacht door R e m c o C a m p e r t ) , lezen
tijdens het eten.
O p de plaats waar we hebben afgesproken zitten

rond het middaguur veel mensen te eetlezen, maar
daar is ook de gelegenheid voor.
Vrij Nederland, 08-03-86 (interview met Remco
Campert)
Een nieuwe trend of een periode van weinig gebruik mag ons 'eetlezen', dat wel in de vorige druk
stond (van Dale 1 9 9 2 - M D C ) , niet ontnemen.
de Volkskrant, 25-09-92
eetpiraat, iemand die in restaurants dure maaltijden bestelt zonder er achteraf voor te betalen.
Pejoratief.
Justitie en politie krijgen nauwelijks vat op de
man die in de horeca de bijnaam 'eetpiraat' heeft
gekregen. De Openbaar Ministeries in Zutphen en
Utrecht gaan samenwerken, om nieuwe schade te
voorkomen. De 58-jarige Rotterdammer, die de afgelopen jaren in meer dan honderd restaurants
maaltijden nuttigde zonder de rekening te betalen,
loopt nog steeds vrij rond.
de Volkskrant, 24-04-93
Zes maanden cel voor 'eetpiraat'.
Kop in NRC Handelsblad, 01-10-93
Vorig jaar met de eetpiraat ging dat wel anders.
Een man die in meer dan honderd restaurants
voortreffelijke maaltijden genoot en dan bekende
geen geld te hebben.
Vrij Nederland, 23-07-94
Een 5 8-jarige man uit Rotterdam is in januari
1993 voor de 115de maal bekeurd voor een zelfde
soort overtreding. Hij leeft aan de rand van de samenleving en bezit derhalve weinig geld. Hij heeft
een goedkope oplossing bedacht om toch regelmatig goed te kunnen eten. Hij stapt een restaurant
binnen, bestelt een maaltijd van meestal 40 tot 50
gulden en bekent na het eten doodkalm dat hij
geen geld heeft om te betalen. Hij is een eetpiraat.
Taaikalender 1994
1995 w a s opnieuw een mager jaar voor justitie.
Dat de Groningse eetpiraat weer kon proberen een
gratis vorkje te prikken was tot daar aan toe, maar
ook in groots opgezette zaken als die tegen Joep
van den Nieuwenhuyzen haalde het O M bakzeil.
HP/DeTijd,
01-03-96
De rekening van 65 gulden bleef openstaan en de
politie kwam de eetpiraat halen.
Trouw, 26-07-96
effectisering, vertaling van het Engelse begrip
securitization
. Vondst van de Nederlandsche
Bank.

De Rabobank, die als coöperatie voor vers kapitaal geen beroep kan doen op de effectenbeurs,
kijkt ook al geruime tijd naar effectisering.
NRC Handelsblad,
02-09-97
efficiencykorting, term van de overheid voor bezuinigingen en personeelskorting: het bestaande werk met minder mensen, en d a a r d o o r doelmatiger, laten verrichten. De
bureaucratiekorting* daarentegen heeft ten doel in de overbodige regelgeving en d a a r m e e gemoeide werkgelegenheid te snoeien.
Hoe moest men bijvoorbeeld de passage begrijpen over de 'kleinere maar beter functionerende
rijksdienst'? Werd hier de 'kaasschaaf' toegepast,
dan wel de 'taakafstoting' of de 'efficiency-korting'?
Haagse Post, 20-09-86
Ook de efficiency-korting waarvan in Koks kaderbrief sprake is zou voor Justitie een schadepost
opleveren: 130 miljoen.
NRC Handelsblad,
06-04-90
'Het is heel bevreemdend,' zegt Kok, 'dat de minister een efficiency-korting aankondigt, terwijl
haar departement geld beschikbaar heeft gesteld
om te onderzoeken of de efficiency inderdaad kan
worden verbeterd.'
de Volkskrant,
03-08-91
Wat de universiteiten extra stoort in de huidige
bezuinigingen van Ritzen, is het versluierende karakter ervan. Ritzen bedient zich van de 'kaasschaaf'-methode om waar het nog kan op het budget te beknibbelen: zo krijgen de universiteiten,
evenals de andere onderwijssectoren, geen inflatiecorrectie uitgekeerd (22 miljoen) en moeten ze een
'efficiency-korting' opbrengen van 11 miljoen.
NRC Handelsblad,
23-10-93
Hoewel ze over het algemeen een lager inkomen
hebben, kleiner wonen en de meeste last hebben
van de 'efficiency-korting' op de bejaardenzorg in
de jaren tachtig, oordelen 75-plussers juist opvallend mild over de omstandigheden waarin ze leven.
HP/DeTijd,
03-06-94
De huisartsen dreigen met protestacties als de efficiency-korting die minister Borst van Volksgezondheid hun volgend jaar wil opleggen, niet
wordt ingetrokken.
de Volkskrant, 02-12-94
Omdat de overheid nu weer aan de universiteiten
en hogescholen moest bijdragen, werd de universi-
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teiten een 'efficiencykorting' van zestien miljoen
gulden opgelegd.
Vrij Nederland,
iy-o6-9s
Ik heb bewondering voor de manier waarop de
arts de opeenvolgende crises te boven is gekomen
en zelfs idiote zaken als 'efficiencykortingen' heeft
overleefd.
Elsevier, 14-10-96

clamecampagnes van het afgelopen jaar worden
onderscheiden.
Vrij Nederland, 2 y-o f-9 /
Deze week werden de jaarlijkse Effies uitgereikt,
de prijs die het geval bekroont waarin reklame een
aanwijsbaar effekt heeft gehad op het marktsukses.
De Morgen, 0^-06-9^

efficiency-operatie, bij de overheid als eufemisme voor 'bezuinigingsoperatie'.
Bij het onderzoek zijn drie ministeries betrokken.
De ECD valt onder het ministerie van Economische
Zaken. De A I D , die bekendheid kreeg door de visfraude, valt zowel onder Landbouw en onder Justitie. Het onderzoek hangt samen met de zogenoemde grote efficiency-operatie bij de overheid.
Die was oorspronkelijk bedoeld om de doelmatigheid te stimuleren, maar de operatie moet sinds de
voorlaatste bezuinigingsronde van het kabinet ook
leiden tot inkrimping van het personeel. De operatie moet in 1994 het begrotingstekort drukken met
660 miljoen gulden.
de Volkskrant, 17-05-91

eilandenautomatisering, zie citaat.
Het belang van informatietechnologie (it) is de
laatste jaren gegroeid - ook voor bedrijven die
vroeger konden volstaan met een pc voor de boekhoudafdeling. 'Eilanden-automatisering' heet het
fenomeen waarbij elke afdeling haar eigen pe's
heeft.
Elsevier, 16-0^-98

Het kabinet zit nog met een gat van 64 miljoen
gulden in de zogeheten grote efficiency-operatie,
het omvangrijke bezuinigings- en doelmatigheidsplan bij de rijksoverheid. Dit blijkt uit een brief die
vrijdag door minister Dales van Binnenlandse Zaken aan de Kamer is verstuurd.
de Volkskrant, 05-10-91
De discussie hierover vloeit voort uit de 'grote efficiency-operatie', de omvangrijkste doelmatigheids- en afslankingsoperatie bij het rijk.
de Volkskrant, 22-11-91
effie (<— Am.-Eng.; afk. van Effie Award, van
effective), prijs voor de effectiefste reclame.
Sinds 1970 uitgereikt. De term is bij ons niet zo
bekend en w o r d t ook in geen enkel Nederlandstalig w o o r d e n b o e k vermeld.
Men zou mogen aannemen dat een Effie de meest
begeerde reclametrofee is. Een unieke kans om aan
te tonen dat reclame echt werkt. Maar de Vereniging van Erkende Reclame-Adviesbureaus (VEA)
ontving slechts 42 inzendingen voor een Effie.
Haagse Post, 16-0j-8y
Dinsdag z8 mei reikt vice-premier Wim Kok in
Amsterdam een aantal zilveren en gouden effies
uit: kleine plastieken van goud of zilver, waarmee
naar Amerikaans voorbeeld de meest effectieve re-
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eindgebruiker, zie citaat.
Eindgebruiker: degene die de computer gebruikt.
Hans Kramers: Microtermen, 1988
eindschot, in de sport: sterke slotprestatie.
Het blijft moeilijk voor mij om wedstrijden te
winnen. Ik heb geen vlijmscherp eindschot.
De Morgen, 25-06-88
Toch was Kuiper bij gebrek aan een vlammend
eindschot geen veelvraat: zestien jaar fietsen om
den brode leverden tot dusver niet meer dan 71
overwinningen op.
Trouw, oy-oy-88
Ook in Bordeaux werden zij weer als zeurende
kinderen aan de kant geschoven door de man op
wiens eindschot momenteel niemand een gepast
antwoord heeft.
de Volkskrant,
20-oy-88
Eindschot. Hij beschikt over een goed eindschot,
hij heeft een goede, explosieve sprint.
Jan Zomer: Het groene wielerboekje, 1989
eindtermen, m i n i m u m aan kennis en vaardigheid d a t afgestudeerde leerlingen m o e t e n hebben. R o n d 1974 n o g een vrij onbekende term;
pas in de jaren tachtig meer frequent gebruikt.
—» kerndoelen*.
Gelukkig is het bestaan van het woord 'eindterm'
nu officieel bevestigd. Een hoogaanzienlijke commissie, belast met de taak, voorstellen te doen voor
wat zo welluidend heet 'herstructurering van het
onderwijs', heeft het voorbeeld gegeven en de bewindslieden van onderwijs en wetenschappen heb-

ben, in hun memorie van antwoord nopens het
desbetreffende wetsontwerp, dat voorbeeld gevolgd. We weten het nu. Een eindterm is: 'het geheel van kennis, vaardigheden en attituden, waarover een afgestudeerde bij de afsluiting van zijn opleiding dient te beschikken.'
Onze Taal, juli/augustus 1974
Het woord was van de week niet van de lucht en
op ieders lip: eindtermen. Kenden we dat woord al
vaker, bedenk ik me nu? Niet bij mijn weten had ik
er nog ooit van gehoord. Opeens werd het in vele
kranteartikels en interviews gebruikt. Eindtermen. Toen ik het woord voor de eerste keer las,
dacht u en ik toch zeker ook dat het hier handelde
om een begrip uit de euthanasiediscusie? Maar nee
dus. Het woord eindtermen bleek thuis te behoren
in de reeële werkelijkheid van het onderwijs. Ja een
enkele krant plaatste het woord nog wel t u s s e n ' ' ,
maar in het algemeen twijfelde niemand eraan dat
het niet behoorde tot de officiële woordenschat der
Nederlandse taal en de kans is niet uitgesloten dat
we dat woord nog heel vaak zullen tegenkomen.
de Volkskrant, 04-04-87
Eindtermen beschrijven wat leerlingen van vier
tot twaalf jaar aan het einde van de basisschool
moeten kennen, kunnen en begrijpen.
Trouw, 28-04-88
Eindtermen: Wetstratees voor pedagogische
doelstellingen. Of nog duidelijker: minimumkennis. De Vlaamse minister van Onderwijs Van den
Bossche wil bij decreet vastgelegd zien wat jongeren moeten weten en kennen wanneer zij de basisschool hebben afgemaakt. Eerst moeten ze natuurlijk klaar zijn met het kleuteronderwijs. Ook daar
gelden minimumeisen maar die heten dan 'ontwikkelingsdoelen'. Het is de bedoeling dat later ook
eindtermen voor de eerste twee jaren van de middelbare school worden ingevoerd, hoe die moeten
gaan heten is nu (juli 94) nog niet bekend. Overigens is het verzet tegen deze eindtermen groot. Pedagogen en onderzoekers voeren aan dat het systeem gemakkelijk uit de hand kan lopen en dat de
eindtermen ons zullen voeren naar een vorming op
maat van de markteconomie.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
eitje (oorspr. gebakken eitje), gemakkelijk karweitje; iets dat geen moeite kost. Informeel;
aanvankelijk vooral marine- en luchtvaartslang: een landing als een eitje.

Een gemakkelijke tekst, is alom de mening. 'Een
eitje,' zegt Jouke Schaafsma, 19.
de Volkskrant, 15-05-98
el cheapo (<— Eng.), slang voor 'goedkoop,
krent'.
Men rekent af: negen gulden, tachtig cent. Die
twintig cent mag ik houden, zijnde fooi. Ik kijk de
man aan. Ontroerd als ik ben door deze overweldigende donatie, schieten mij twee woorden te binnen: El Cheapo.
Nieuwe Revu, 12-07-90
El Nifio (<— Sp., afk. van El Nino de Navidad
'het kindeke Jezus', zo genoemd o m d a t dit verschijnsel uitsluitend rond de kersttijd plaatsvindt), periodiek opduikende w a r m e stroom
rond de evenaar in de Stille O c e a a n , die de temp e r a t u u r o p aarde verhoogt. Tot o p heden is er
geen sluitende verklaring voor het fenomeen
gevonden, m a a r onderzoek heeft uitgewezen
dat El Nifio optreedt wanneer de passaatwinden aan de e q u a t o r erg zwak zijn. Steeds meer
wetenschappers raken er bovendien van overtuigd dat het verschijnsel gelijk opgaat met het
broeikaseffect, de wereldwijde o p w a r m i n g van
de aarde door de vorming in de d a m p k r i n g van
grote hoeveelheden kooldioxide. In de wetenschap w o r d t dit klimatologische fenomeen ook
wel ENSO g e n o e m d , van El Nifio
/Southern
Oscillation.
El Nino (letterlijk: het jongetje, maar ook: het
kerstkind) is een jaarlijks terugkerend verschijnsel
voor de kust van Equador en Peru.
Natuur & Techniek, januari 1989
Het El Nino-verschijnsel is een periodiek terugkerende warme zeestroom voor de kust van Peru
en Ecuador, die meest rond de kerstdagen inzet.
Bleef het plotseling warmer worden van het oceaanwater een regionale gebeurtenis dan was er niet
zoveel aan de hand, maar de stroom water strekt
zich in top El Nino-jaren (gemiddeld om de 7.7
jaar) westwaarts langs de Evenaar uit tot de datumgrens (180 graden wester/oosterlengte tussen
Melanesië en Polynesië). Daarbij kunnen grote oppervlaktes equatoriaal oceaanwater van de Pacific
enige tijd 4 tot 6 graden warmer worden dan normaal.
Trouw, 28-10-89
In de zuidelijke helft van de Stille Oceaan is een
stroming bekend onder de naam 'El Nino' (Spaans
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voor Christuskind). Deze speelt een belangrijke rol
in de temperatuurschommelingen van het oceaanwater, maar men weet nog te weinig van de werking van het complexe systeem om betrouwbare
voorspellingen te kunnen doen over de te verwachten droge of natte periodes op het (Afrikaanse)
continent.
Prisma van bet milieu, 1990

chauffeur abrupt naar links om een denkbeeldige eland te vermijden, en onmiddellijk weer
naar rechts om zijn plaats o p de weg weer in te
nemen. Kreeg wereldwijde bekendheid toen de
Baby-Mercedes bij de proef kantelde. Tegenw o o r d i g heeft het begrip ook een verruimde betekenis gekregen, nl. die van een zware beproeving in het algemeen.

Nu El Nino in 1991 weer wordt verwacht, denkt
Hansen dat er dit jaar een nieuw record op komst
is.
de Volkskrant, 02-02-91
En er is El Nino. Dat is een merkwaardig fenomeen dat te maken heeft met een omkering van
koud- en warmwaterstromingen in de Stille Oceaan. Steekt El Niiïo de kop op, dan is het weer de
kluts kwijt. Zware orkanen volgen elkaar op en de
temperatuur op aarde stijgt een tikje.
Elsevier, 13-07-91
De komst van El Niiïo, het curieuze weersverschijnsel dat zich om de paar jaar - gemiddeld om
de zeven - in het westelijk deel van de Stille Oceaan
voordoet, kan een jaar van te voren worden voorspeld.
de Volkskrant, 25-01-92
De feiten waren door de kranten al afdoende behandeld: er valt in het gebied dat ruwweg bij Zaïre
begint minder regen dan ooit en zodoende zijn de
oogsten in heel zuidelijk Afrika, vanaf Zambia,
mislukt. De oorzaak is waarschijnlijk de periodieke omkering van de warme golfstroom El Niiïo,
terwijl wellicht ook de opwarming van de aarde
door het broeikas-effect een rol speelt.
HP/De Tijd, /5-0J-92

Het was natuurlijk te leuk om niette proberen.
En dus gebeurde het. Een testrijder probeerde of
een Trabantje de inmiddels beroemde eland-test
kon doorstaan. En hoe zuur waren de druiven voor
Mercedes. Want jawel, waar een Zweedse testrijder een paar weken geleden omkukelde met de
nieuwe A-klasse van Mercedes doorstond het Tra
bantje de test met glans.
Trouw, 14-11-97

'El Nino' is een reeks periodieke klimaatrampen
rond een brede strook langs vrijwel de hele evenaar.
Mens & Wetenschap, september 1996
In de El Nino van 1982-1983 viel vrijwel de hele
vangst weg in Peru, 's werelds grootste exporteur
van vismeel (veevoer).
Elsevier, 11-10-97
elandtest;eland-uitwijktest (<— Dui. Elcbtest),
test die een a u t o m o e t ondergaan alvorens hij
naar de s h o w r o o m gaat. Deze proef is niet wettelijk voorgeschreven, m a a r w o r d t , vooral in
Scandinavië, gebruikt o m de reacties van een
auto in extreme situaties te leren kennen. De
test behelst een dubbele uitwijkmanoeuvre. Bij
een snelheid van 60 k m per u u r stuurt de
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In Jack Spijkerman's rubriek 'In deze week de afgelopen week' was de 'elanduitwijktest' met de
omvallende Baby Benz komisch onderwerp.
HP/DeTijd,
14-11-97
Op 22 oktober jl. legde Robert Collin, autojournalist van het Zweedse tijdschrift Teknikens Varld
een Mercedes A bij een eland-test op zijn dak.
Nieuwe Panorama, 27-1.1 -97
Het 2,5 meter lange wagentje kiept bij een extreme uitwijkmanoeuvre, de zogenaamde elandtest,
om.
Trouw, 1 9-12-97
Nu de elandtest zijn derde grote slachtoffer gemaakt heeft, komt er ook steeds meer kritiek op de
test zelf.
De Standaard, 06-03-98
elastiekspringen, voor de definitie zie bungeespringen'.
Datzelfde gevoel rijst nu er gevraagd wordt om
strenge regels bij het 'elastiek-springen'. Die bezigheid blijkt bungy-jumping te heten (zodra iets officieel wordt heeft het ook meteen een Europese
naam) en begint ook in ons land populair te worden.
Vrij Nederland, 25-09-93
electric boogie (<— Eng.), in jeugdtaal de benaming voor een uit Amerika overgewaaide
straatdansrage, n a u w verwant met
breakdance*. Voortgekomen uit de soul- en
funkdansen, met schokkende bewegingen.
Sinds begin jaren tachtig.
Electric Boogie, dat is je lichaam in een rollende

golfbeweging overgeven aan het ritme van de muziek, totdat je buurman de beweging van je overneemt. Maar het is ook: op mimische wijze suggereren dat je loopt, terwijl je alleen maar pas op de
plaats maakt. Het is puur theater, deze uit Amerika overgewaaide straatdansrage.
Mensen, juni 1984
Electric Boogie wordt staand uitgevoerd. Essentieel in deze dansvorm is een ingewikkelde isolatietechniek. Het onafhankelijk van elkaar bewegen
van ieder lichaamsdeel komen we ook tegen in de
jazzdans.
Jeugd en Samenleving, januari 1987
Electric Boogie: Breakdance, schokkend dansen.
Enkele jaren geleden was electric boogie meer in
dan nu. In iedere disco werd het geprobeerd.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
Ook breakdance en electric boogie passen namelijk perfect in het gerecyclede tijdsbeeld van de jaren tachtig.
Elsevier, 18-04-98
electronic bodymusic (<— Eng.), obscure variant
van de house(muziek)*.
Voornamelijk in E u r o pa; sinds begin jaren tachtig. Deze dansmuziekstijl werd door de Brusselse groep Front 242 in
het leven geroepen. O p z w e p e n d e computerbeats w o r d e n gecombineerd met scheurende
synthesizerklanken.
Vroeger, en dat is nog niet zo lang geleden, was
alles gemakkelijk (en - volgens zorgwekkend veel
collega's - beter, maar daar gaat het nu niet om).
Enerzijds bestond er zoiets als 'elektronische lichaamsmuziek', bedoeld om op te dansen en gemaakt door in vervaarlijke kamikaze-pakken gehesen, boos ogende en weinig mededeelzame lieden
die zich verzamelnamen als Front 242, Front Line
Assembly, A Split Second, Nitzer Ebb, The Klinik
of Skinny Puppy aanmaten. De muziek kwam uit
computers, de zang uit gorgelende dan wel met
stemvervormers bewerkte kelen en de tekstonderwerpen waren minstens zo klinisch dood en apocalyptisch als de groepsnamen. O p het podium zag
het er al niet veel feestelijker uit: met synthesizers,
sequencers en samplers volgehangen stellages
waarachter onduidelijk menselijk leven schuilging
en waarvan de aandacht effectief werd afgeleid
door grote projectieschermen waarop al dan niet
samenhangende, futuristische beelden werden vertoond.
Oor, 17-04-93

Front 242 is een van de laatste vertegenwoordigers van de 'electronic body music'. Geworteld in
de elektro en doem van de vroege jaren tachtig
bouwt het Belgische gezelschap onvermoeibaar
door aan zijn imperium: terwijl het genre zelf nauwelijks nog levensvatbaar is, blijft de populariteit
van Front 242 maar groeien.
de Volkskrant, 21-05-93
electronic commerce (<— Eng.), zaken doen via
het Internet*. O o k wel e-commerce.
Het nieuwe toverwoord heet 'electronic commerce', kortweg 'e-commerce'. Het begrip staat, simpel gezegd, voor zaken doen via de elektronische
snelweg.
Elsevier, 08-11-9J
electronic publishing (<— Eng.), voor de definitie
zie
desktop-publishing*.
Electronic Publishing: het langs moderne elektronische weg produceren van drukwerken, zonder
dat daar nog een klassieke zetterij aan te pas komt.
Meestal geheel gedaan op een computer. Ongeveer
gelijk aan 'desktop publishing'.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Wegener heeft bovendien een sterke grafische divisie en exploiteert cartografische produkten en
'electronic publishing'.
de Volkskrant, 09-07-93
Bij Wolters Kluwer wordt de winst boekhoudkundig opgepept en van strategie op het gebied van
'electronic publishing' is daar nauwelijks sprake.
Elsevier, 09-05-98
elektrodermatologie, zie citaat.
De nieuwste hype heet electrodermatologie, het
meten van huidreacties met behulp van geavanceerde testapparatuur.
Vinyl, juli/aug. 1985
elektronisch bankieren, zijn bankverrichtingen
uitvoeren via de computer en met behulp van
een m o d e m .
Computers maken namelijk geen verschil tussen
wit en zwart geld. In feite is het elektronisch bankieren zó simpel, dat zelfs de banken niet meer weten of ze gebruikt worden om geld wit te wassen.
Netwerk, februari 1997
Elektronisch bankieren heeft een hoge vlucht genomen.
PC-Active, maart 1997
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Het apparaat is zo groot als een pakje sigaretten.
Nadat het is ingeplugd op de telefoon en de pincode is ingetoetst, roept de Boazzi in een halve minuut de laatste vijf geldtransacties op die met de
chipkaart werden gedaan, en kan het apparaat
elektronisch bankieren, tickets bestellen en een
overzicht geven van het aantal spaarpunten dat bij
de detailhandel is vergaard.
HP/De Tijd,
17-io-97
elektronisch betalen, betalen met een b a n k p a s .
Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven, hebben de gezamenlijke banken hun nieuwe netwerk
voor elektronische betalingen in gebruik genomen.
Bij Elf-benzinestations in Soest, Zutphen en Dordrecht kunnen de klanten met hun bankpas betalen.
de Volkskrant, 10-03-90
elektronisch huisarrest, (vgl. Eng. electronic tagging), methode o m de handel en wandel van een
veroordeelde die de gevangenis mag verlaten
om in zijn w o n i n g te verblijven, te controleren
met behulp van elektronische a p p a r a t u u r . Deze
a p p a r a t u u r w o r d t gedragen o m de pols of enkel, en is d o o r middel van een telefoonsysteem
verbonden met een centrale computer. M e t dit
systeem wil men het cellentekort verminderen.
In de Verenigde Staten bestaat dit alternatief
voor vrijheidsstraffen al erg lang; in Nederland
is de discussie over het al dan niet invoeren van
het systeem nog steeds gaande.
Het elektronisch huisarrest moet in Nederland
voorlopig niet worden ingevoerd. De tijd is nog
niet rijp voor experimenten op dit terrein. Tot die
conclusie komt een commissie onder voorzitterschap van de Amsterdamse hoogleraar strafrecht
en strafprocesrecht T. Schalken in een rapport dat
zij gisteren aan minister Korthals Altes heeft aangeboden.
de Volkskrant, 27-01-89
Elektronisch huisarrest betekent dat een verdachte in of in de buurt van zijn huis moet blijven met
aan pols of enkel elektronische apparatuur die controle op zijn gedrag mogelijk maakt. Schalken is
bang dat met deze methode een psychologische
drempel wordt overschreden. Dat kan ertoe leiden
dat het gebruik van elektronica de sociale beheersing van burgers door de overheid gaat beïnvloeden, zegt hij.
Het Parool, 04-03-89

2.04

Er zal in Nederland niet worden geéxpenmcir
teerd met het elektronisch huisarrest als alternatie
ve straf. Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft dit
gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten
weten.
NRC. Handelsblad, 16-1 1-90
Ondertussen werd en wordt vanaf de Bühne het
ene na het andere plan gelanceerd. Hogere straffen, snelrecht, elektronisch huisarrest, meer gevangenen in één cel en de privatisering van het gevangenisstelsel.
Het Parool, 30-0^-92
Een meer structurele oplossing zal (naast preventie in de meest ruime betekenis van het woord) derhalve gezocht moeten worden in alternatieve bestraffingsmethoden: kaalplukken, verplicht afkicken (of anders gevangenisstraf), zwaardere
geldboetes, elektronisch huisarrest, de kampementen van Lubbers.
Trouw, 04-06-93
Het ministerie van Justitie gaat experimenteren
met een nieuwe vorm van detentie: het elektronisch huisarrest. Daarbij mag een gevangene zijn
woning niet verlaten, behalve op tijden die met de
reclassering zijn overeengekomen. Zijn aanwezigheid thuis wordt gecontroleerd door een apparaat
dat aan een band om de enkel wordt gedragen.
de Volkskrant, 12-07-95
Enkele honderden tot elektronisch huisarrest veroordeelde Zweden hebben door een computerstoring twee 'vrije dagen' gehad.
De Morgen, 03-0^-97
elektronisch prikbord, vertaling van Engels bulletinboard'.
Er zijn wel gegroeide gedragscodes, zoals Laurence Canter en Martha Spiegel tot hun schade en
schande ondervonden. Vanuit hun tweepersoons
advocatenbedrijfje in de Verenigde Staten stuurden ze met behulp van een simpele personal computer en een zelfgeschreven programmaatje een
advertentie naar meer dan vijfduizend zogeheten
elektronische prikborden (bulletinboards).
Trouw, 26-08-94
elektronisch winkelen, kopen zonder c o n t a n t
geld m a a r met een chipcard*.
Elektronisch winkelen: vorm van winkelen waarbij de klant met een chipkaart kan betalen door het
schijfje in een gleuf te steken. Met behulp van elektronica wordt onmiddellijk het banksaldo van de

klant bekeken. Bij voldoende saldo wordt het aankoopbedrag meteen afgeboekt.
Prisma van de algemene economie, 1992
Bovendien is er in de toekomst nog veel meer geld
te verdienen, als tal van andere diensten doorgegeven kunnen worden via de kabel, zoals Internet, telefoondiensten, elektronisch winkelen en 'pay per
view'.
HP/De Tijd, 13-12-96
elektronische agenda, zakcomputertje dat men
als een agenda kan raadplegen. —> organizer".
Financieel consultant Craig Anderson (33) voldoet aan al die karakteristieken. Craig is een Zuidafrikaanse yup. De elektronische agenda aan zijn
broekriem bliept zijn zestienurige werkdag aan elkaar.
Elsevier, 20-02-93
Du moment dat de afspraak in de elektronische
agenda werd opgeslagen, drukte een printer elders
in het pand een afspraakbevestiging af, op briefpapier van de betrokken tussenpersoon, inclusief zijn
'handtekening'.
Elsevier, 27-08-94
'Een rage? Ja, zo kan je het wel noemen.' De importeurs van elektronische agenda's kunnen de
vraag nauwelijks aan. Plotseling tel je nauwelijks
meer mee zonder het apparaatje dat een einde zou
moeten maken aan vergeten afspraken en onleesbare telefoonnummers.
De Morgen, 01-03-95
In software-agenda's heb ik nooit zo geloofd.
Maar na wat spelen met BatchReminder verwijs ik
de elektronische agenda niet meer direct naar het
digitale kerkhof.
Computet-'.Totaal, juli/augustus 199 5
Smachtend kijkt Nieuw Rijk uit naar een binnenkort op de Japanse markt te verschijnen zaktelefoon van Matsushita die dienst doet als elektronische agenda én als semafoon met een e-mail én Internet-functie én waarmee hij ook nog kan faxen.
Nieuwe Revu, 26-02-9-/
elektronische kerk (<— Am.-Eng. electronic
church), religieuze r a d i o - en televisieprogramm a ' s , bestemd voor een massapubliek en gepresenteerd door zgn. televangelisten. Vooral in de
v s . De televisie-geloofsgemeenschap heeft
voornamelijk een orthodox-protestantse of
evangelische signatuur.
Reagans verkiezingsoverwinningen in '80 en '84

kwamen voor een belangrijk deel tot stand dankzij
de steun die de elektronische kerk hem heeft geboden.
De Morgen, 27-03-87
De staf van zo'n rubriek waant zich een onaantastbare morele elite, een verschijnsel dat zich - al
is hun kijk op de boosheid in de wereld een tikje
anders - eveneens voordoet bij de makers van
'elektronische kerk'-televisie in de Verenigde Staten.
Boudewijn Klap, Stan Rijven en Paul Kutten:
Tachtigers. Glimp van een generatie, 1987
Daarnaast verzorgt het Rainbow-concern een
schriftelijke cursus bij bellezen (vele duizenden
deelnemers); bijbelse bustrips, leerzame excursies,
lezingen en studiedagen. Intussen wordt in samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties hard
gewerkt aan de totstandkoming van een televisiekanaal op de satelliet ('Nee, geen elektronische
kerk,' zegt Dorenbos - net terug uit de Verenigde
Staten-afwerend).
Vrij Nederland, 19-03-88
In deze dubbelzinnige situatie spelen de conservatieve godsdienstige groeperingen een belangrijke rol. In de acht jaar van Reagan hebben zij, gesteund door de electronische kerk van Pat Robertson, Jerry Falwell en de andere tv-predikanten, de
gêne voor hun opvattingen definitief afgelegd.
Trouw, 03-09-88
Deze jongeman, een kruising tussen een cherubijntje en Elvis himself, volgt vol devotie de viering
van de organist van de elektronische kerk van doctor Schuier.
Nieuwe Revu, 20-02-92
elektronische krant, k r a n t die men met een comp u t e r p r o g r a m m a kan raadplegen.
Het woonhuis zal er anders uitzien. De krant zal
niet meer worden bezorgd, maar verschijnt gedeeltelijk op het televisiescherm als elektronische krant
en komt daarnaast via de telexmachine de woning
binnen.
Cees Hamelink: De computersamenleving,
1980
Tot nu toe werden ideeën over een 'elektronische
krant' in dagbladkringen niet al te serieus genomen. Het geloof in de onverwoestbare positie van
het papieren produkt was onwankelbaar. In de
Verenigde Staten krijgt het geloof een stevige
knauw. Dagbladuitgevers zien om zich heen de
hele informatiemarkt 'elektroniseren'. Nieuwe
diensten via E-mail, C D - R O M en straks de tele-
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computer dreigen de papieren krant tot een achter
haald, deels overbodig produkt te reduceren. Uit
alle macht proberen de kranten een waardig elektronisch alternatief voor zichzelf te ontwikkelen.
Het brandpunt van de ontwikkelingsdrift ligt in
Boulder, Colorado. Daar opende het multi-mediaconcern Knight-Ridder - eigenaar van onder meer
2.9 kranten - vorig jaar het Information Design Laboratory.
Deze zomer zocht het laboratorium de publiciteit
met zijn eerste grote project: de ontwikkeling van
een draagbare elektronische krant. De 'krant' laat
zich qua dikte en afmetingen vergelijken met een
exemplaar van Elsevier. De elektronische tablet bestaat uit een 'high definition' beeldscherm waarop
na een druk op de knop normaal opgemaakte
krantepagina's verschijnen. Die pagina's laten zich
door aanraking van het gevoelige scherm op veel
manieren gebruiken. Tekst kan tot elk gewenst formaat worden vergroot of verkleind. Bladeren kan
razendsnel en volgens verschillende systematieken. Wie slechte ogen heeft of wie de tijd onder het
autorijden nuttig wil besteden, kan de tekst door
een computerstem laten voorlezen.
Extra informatie, handig bij kort nieuws, beursberichten of advertenties, is opvraagbaar in de
vorm van tekst, foto's of zelfs videobeelden. Informatie bewaren kan ook. Een paar schermhandelingen, en een artikel is 'uitgeknipt' en gearchiveerd.
Elsevier, 21-08-93
De elektronische krant heeft toekomst als aanvulling op de bestaande kranten.
Elsevier, 03-09-94
Nieuwsbank zal de functie krijgen van een op
maat gesneden electronische krant die alleen
nieuws bevat over onderwerpen waarin een bepaalde afnemer is geïnteresseerd.
Wave, mei 199 s
elektronische oorlogvoering, oorlogvoering met
behulp van allerlei elektronische foefjes en
a p p a r a t e n , raketten e.d. De t e r m werd veelvuldig gebruikt ten tijde van de Golfoorlog in
1991.
Twee E A - 6 B 'Prowler'-vliegtuigen voor 'elektronische oorlogsvoering' - afkomstig van het vliegdekschip ' u s s Abraham Lincoln' in de Golfvuurden gisteren tot twee keer toe raketten af op
de Iraakse raketbases in de zogeheten 'no fly'-zone
boven zuidelijk Irak, omdat zij aannamen dat deze
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hen met zi)ti doelvolgradar 'in het vizier' hielden
NR(: Handelsblad. 3o- 0--93
elektronische portemonnee, speciale chipcard
w a a r m e e men kleine betalingen kan doen. —»
chipknip , chipper ,
Het ideale toekomstplaatje voor constante betalingen ziet er dan als volgt uit: aankopen boven
de ƒ 500 met de creditcard, tussen ƒ 50 en ƒ 500
met de magneetkaart plus pincode en onder de ƒ 50
met de chipkaart: de elektronische portemonnee
waar de financiële instellingen, samen onder de
naam 'Interpay', volgend najaar mee op de markt
komen.
Elsevier, 29-10-94
Maakt dit apparaat een einde aan uitpuilende
portemonnees, het gesukkel met wisselgeld en misverstanden over checks? In Leuven en Waver
maakt de Proton, zo heet de elektronische portemonnee, eind januari zijn entree in een aantal handelszaken. Van dan af zal men in deze beide steden
in meer dan duizend winkels kleine aankopen kunnen doen zonder kontant geld.
De Morgen, 1 o-11-94
Op Europees niveau lanceerde Europay International (Eurocheque, Eurocard en MasterCard)
gisteren bovendien de elektronische portemonnee
die meerdere valuta's aankan, de zogeheten Clip.
Trouw, 07-06-96
Want mocht de chipper, zoals de PTT Telecom en
de Postbank beogen, de nieuwe standaard worden
voor de elektronische portemonnee, dan zullen de
andere banken voor het gebruik van die technologie royalties moeten betalen.
Elsevier, 14-09-96
Automobilisten passeren elektronische tolpoorten, die contact leggen met de elektronische portemonnee van de automobilist, een klein kastje met
een smartcard achter de voorruit.
NRC Handelsblad, 04-07-97
elektronische post, voor de definitie zie e-mail'.
Elektronische post is gebaseerd op tekstautomaten die met elkaar communiceren.
Cees Hamelink: De computersamenleving,
1980
Elektronische post is het via telecommunicatie
doorgeven van brieven. Elektronische post is in
België mogelijk via het DSC-mail systeem van de
RTT. Dank zij een terminal die toegang geeft tot
het Des-net, kunnen de gebruikers het brievenbussysteem DCS-mail bereiken, om onderling infor-

matie uit te wisselen. Een bericht dat in het systeem wordt opgeslagen, kan aan de verschillende
bestemmelingen worden gestuurd, terwijl de afzender slechts eenmaal de informatie aan het systeem moet verstrekken met een lijst van bestemmelingen. Problemen als afwezigheid of onbeschikbaarheid van de geadresseerde behoren daardoor
tot het verleden. De snelheid van de DCS-mail herleidt de duur van zelfs internationale communicaties tot een te verwaarlozen factor. Door het gebruik van een paswoord is de geheimhouding verzekerd. De internationale koppeling kan gebeuren
door de internationale standaard X.400.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989

elektronische postbus, brievenbus voor elektronische* post of e-mail* o p het Internet*.
Ir. P.P. 't Hoen, plaatsvervangend hoofddirecteur
PTT-telecommunicatie, gelooft nog steeds in de digitale telefoonaansluiting, in de elektronische
postbussen die Memocom heten en in I S D N , maar
zijn geloof is, naar eigen zeggen, wel 'realistischer'
geworden.
Vrij Nederland, 09-07-88

Elektronische post: Ook wel E-mail genoemd.
Een softwaresysteem, meestal gekoppeld aan een
computernetwerk, waarmee gebruikers informatie
kunnen uitwisselen. Een voorbeeld hiervan is interne bedrijfscorrespondentie, waarbij een gebruiker een memo schrijft en dat elektronisch naar andere gebruikers verstuurt. De ontvangers worden
door een signaal of een boodschap op het scherm
gewaarschuwd dat er post op hen wacht en ze kunnen die ophalen wanneer het hen schikt door hem
op het scherm te roepen, in een bestand te bewaren
of beide. Virussen kunnen zo'n postsysteem infecteren, waardoor de persoonlijke E-mailcorrespondentie van alle gebruikers wordt besmet en het hele
systeem binnen enkele uren vernietigd.
Alan Lundell: Virus, 1989

elektronische snelweg (<— Eng. electronic superhighway; t e r m gelanceerd d o o r de Amerikaanse vice-president Al G o r e , fervent verdediger
van snelle computer- en telecommunicatienetwerken), communicatiesysteem waarbij computers met elkaar verbonden zijn via vezeloptische kabels. Gegevens k u n n e n hierdoor over
grote afstand w o r d e n getransporteerd. O o k
wel digitale* snelweg of informatiesnelweg*
genoemd.

Op de berichten die de bezoekers met elkaar uitwisselen, hebben ze geen zicht. Die zijn alleen te lezen door de ontvanger, net als de berichten die in
de elektronische postbussen van Suzie kunnen
worden gestopt. O p het ogenblik zijn er ruim vijfduizend postbussen in gebruik.
HP/De Tijd, 24-04-92
Met WP Office kun je bijvoorbeeld een netwerk
gebruiken voor gemeenschappelijk agendabeheer,
elektronische post en het vanaf elders inbellen op je
netwerk.
de Volkskrant, 02-04-94
Op Internet en CompuServe vliegt de elektronische post met een noodgang de wereld rond.
PC-Active, februari 1995
Buurtbewoners en andere bezoekers lezen hun
elektronische post, surfen over het web of maken
in de Waag stap voor stap kennis met het net.
Elsevier, 22-03-97

De elektronische snelweg van de Katholieke universiteit in Nijmegen blijkt meer dan de bedenkers
ooit hebben gewenst op een echte snelweg te lijken.
Verkeer op de 'electronic highway', waarbij computers met elkaar moeten kunnen communiceren
via het tv-kabelnet, botst, heeft last van opstoppingen en gaat in het ergste geval verloren.
Trouw, 16-09-94
Als de elektronische snelweg een hoogwaardig
kwalitatief netwerk wil zijn en in die zin zijn maatschappelijke pretenties waar wil maken, dan is de
derde poot van wat wel de 'trias telematica' wordt
genoemd, van essentieel belang.
de Volkskrant, 07-10-94
Morgen stelt ze het boek 'Het boerderij model.
Wenken voor een postmodern gezin' voor, waarin
ze probeert aan te tonen dat de elektronische snelweg ook kan leiden naar een betere taakverdeling
tussen man en vrouw.
De Morgen, 04-11-94

Misschien heb je inmiddels een elektronische
postbus aangevraagd bij een Internet-aanbieder.
Waarschijnlijk heb je dan van de provider een Internet-software-pakket gekregen.
PC Consument, oktober 1995

Cyber. Virtual Reality. Elektronische snelweg.
Het gonst momenteel weer van de nieuwe en opwindende begrippen op het gebied van de media.
De digitale toekomst wordt met veel verve gepredikt.
Elsevier, 23-07-94
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De term elektronische snelweg wordt gebruikt
om het transport van informatie tussen computers
over de hele wereld aan te geven. Dat transport is
in een razend tempo geweldig populair aan het
worden, vooral door een netwerk tussen computers dat Internet wordt genoemd.
Mens & Wetenschap, januari 199 s
Een achttiental bedrijven, waaronder KPN, Philips en I B M , wil binnen een half jaar tot overeenstemming komen over de ontwikkeling van technische standaarden voor de elektronische snelweg,
de informatie-infrastructuur van de toekomst.
NRC Handelsblad, 16-02-96
Minister Wijers, die visioenen heeft van miljoenen Nederlanders op de elektronische snelweg, zal
ongetwijfeld in zijn nopjes zijn met dit toch wel
onverwachte geschenk uit de hemel.
Zink, juni 1996
Over de elektronische snelweg - die heel wat
meer behelst dan alleen Internet - moeten burgers,
bedrijven en overheden 'digitaal' met elkaar praten, werken en zakendoen.
de Volkskrant, 19-10-96
elektronische tolheffing, elektronisch systeem
van tolheffing waarbij de automobilist moet betalen voor de kilometers die hij heeft afgelegd.
Alternatief voor wat rekeningrijden
of roadpricing wordt genoemd. Destijds (begin jaren
negentig) voorgesteld door minister SmitKroes. N o o r w e g e n is het eerste Europese land
w a a r in 1988 een v o r m van elektronische tolheffing werd geïntroduceerd, bij een toltunnel
die het eiland Alesund verbindt met het vasteland.
Het kabinet wil dat er verder wordt gestudeerd
op het systeem van rekening-rijden. Dit systeem
van elektronische tolheffing, dat vooral bedoeld is
om het autorijden in de spitsuren te beperken,
moet straks ook het geld opleveren om de particuliere financiers van de tunnels af te betalen.
NRC Handelsblad, 16-02-90
Achterstaat pleit dan ook voor elektronische tolheffing op 140 punten in en rond de hele Randstad, het zogeheten rekeningrijden, in plaats van
alleen bij de tunnels.
Het Parool, 17-02-90
Rekening-rijden zal leiden tot sluipverkeer. Sommige automobilisten zullen proberen via provinciale of andere wegen de elektronische tolheffing
op de snelwegen te vermijden.
NRC Handelsblad,
20-04-90
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kr wordt gestudeerd op de een of andere v urn;
van elektronische tolheffing. De 'klassieke < >t mogelijk elektronische vorm van tolheffing komt in
plaats van het rekeningrijden, waarin de Tweede
Kamer niets ziet.
Het Parool, os -0^-90
Hanja blijft in het nieuws. Van de vier autotunnels waar de bewindsvrouwe zich zo sterk voor
heeft gemaakt, gaat er voorlopig maar een door.
Daarvoor in de plaats komen een hogere benzine accijns (die eerder slechts in 'Europees verband'
mogelijk was), verhoogde motorrijtuigenbelasting
voor spitsrijders (hoe wil men dat in vredesnaam
fraudevrij regelen?) en middeleeuwse, zij het elektronische (?) tolheffing.
Elsevier, 19-0S-90
elektropop, elektronische p o p m u z i e k , waarbij
de n a d r u k op de synthesizers ligt. Bekend voorbeeld is de Engelse band Depêche M o d e . Vaak
afgekort tot elektro.
De vijanden nemen Tovey's vorig jaar uitgebrachte 'Gag' als voorbeeld en schamperen dat de
electropop op deze plaat naast anachronisme niets
te bieden heeft.
Oor, 02-11 -Hs
De lauwe elektropop van groepen als Depêche
Mode of Chris & Cosey heeft de pure beginselen
verraden door ritmische en melodieuze toegankelijkheid boven de compromisloze uitdrukking van
een vurige sensibiliteit te stellen.
Fabiola, juli/augustus 1986
Electro ontstond aan het einde van de jaren '70.
In die tijd klonk rapmuziek nogal gladjes en discoachtig. Maar toen Amerikaanse rappers als Afrika
Bambaataa plotseling allerlei electronische muziek
(bv. van Kraftwerken Gary Numan) in hun rapmuziek verwerkten, werd dit omschreven als 'electro'. Tegenwoordig zou electro 'hiphop' worden
genoemd.
Pop foto, 16-01-89
Tears For Fears is er helemaal bovenop. Na zes
jaar stilzwijgen is de balansverschuiving van elektropop naar geladen soul met sukses doorgevoerd
op 'Sowing the seeds of love'.
Knack, 11-04-90
Hij draagt een spotgoedkope jurk uit de Hema,
een lullig elektropop-arrangement dat heel lang
geleden in de mode was.
Humo, 19-04-90
'Very' is een razend knappe elektropop-CD met

prachtige ballads en heerlijke midtempo-nummers
die weliswaar zeer toegankelijk zijn, maar toch
niet vervelen.
Playboy, november 1993
Daft Punk maakt overwegend instrumentale, minimalistische elektropop, die schatplichtig is aan
Kraftwerk en wordt opgetuigd met slierende geluidseffecten, een monotone house-beat en, occasioneel, vervormde stemmetjes.
De Morgen, 17-01-97
elektroreclamatie, zie citaat.
Het Rotterdamse bedrijf Geokinetics wil de met
cadmium vervuilde grond bij Stadskanaal met een
nieuwe methode proberen te reinigen. Het is de bedoeling de grond met elektroden onder stroom te
zetten, waarna de vervuilende metalen zich bij de
elektroden ophopen. Deze nieuwe techniek heet
'elektro-reclamatie'. Tussen de elektroden, die enige meters uit elkaar in de grond worden gestoken,
wordt een spanningsverschil aangelegd. Metaalionen, positieve en negatieve, worden dan door de
negatieve, respectievelijk positieve elektrode aangetrokken. Dit proces heet elektrolyse. De grond
tussen en in de buurt van de elektroden wordt op
deze manier van zware metalen gezuiverd. Voor
een groot oppervlak is een serie elektroden nodig.
de Volkskrant,
09-04-88
elektrovissen, het vissen met behulp van elektrische s t r o o m . Deze techniek w o r d t o o k toegep a s t o m garnalen te vangen. H e t overbrengen
van elektrische schokken o p de zeebodem zorgt
ervoor d a t de garnalen opschrikken en o p w i p pen.
'Elektro-vissen' gebeurt vooral op wateren waar
de visserij met fuiken door drukke scheepvaart,
stroperij, vernieling of diefstal nagenoeg onmogelijk is.
de Volkskrant, 26-08-94
De gemeente Kampen moet beroepsvisser W.
Timmerman uit Genemuiden alsnog een vergunning geven voor elektrovissen, het vissen met elektrische stroom, in de IJssel.
de Volkskrant, 03-09-94
De elektroapparatuur aan boord van het schip
zal elektrische schokken op de zeebodem overbrengen. O p het moment dat de garnaal opspringt
wordt ze in het nieuwe net gestrikt. Volgens reder
Willy Versluys zal de installatie 1 miljoen kosten.
Als de testen voor onze kust positief uitvallen,

wordt gedacht aan uitbreiding naar de garnaalvisserijschepen. Dergelijke elektrovisserijmethode
voor garnaal bestaat al jaren in China.
De Morgen, 03-01-97
elfstraling, zie citaat.
Zachtjes bromt het lichtnet: buiten onder de
hoogspanningsmasten, thuis bij zwaar belaste
elektrische leidingen. Een hinderlijk maar onschuldig verschijnsel, dachten de meeste experts. Daar
zijn ze nu niet meer zo zeker van. Als een soort onhoorbare brom levert het lichtnet namelijk ook
ELF-straling. En volgens de nieuwste rapporten
wordt die onder meer verdacht van kankerverwekking. ELF-straling is vooral afkomstig van apparaten als mixers, boormachines, boilers, broodroosters, kookplaten, koffiezetmachines en elektrische
dekens. En elektrisch verwarmde waterbedden, al
is het de vraag of dat buiten de Verenigde Staten
een veelgebruikt produkt is.
Vrij Nederland, 11-04-90
eliticide (van elite + genocide), m a s s a m o o r d op
v o o r a a n s t a a n d e personen.
Hij hield er een diepgewortelde haat tegen de
Kroaten aan over. In 199Z organiseerde hij met
Drljaca de etnische zuivering van Prijedor, waarvan hij burgemeester werd, inclusief de 'eliticide'
op de moslims - de massamoord op alle notabelen
en intellectuelen in de moslim-gemeenschap.
NRC Handelsblad,
11-07-97
elorating (systeem, in 1970 ontwikkeld d o o r de
A m e r i k a a n A . E . Elo), cijfer w a a r m e e de sterkte
van een t o p s c h a k e r w o r d t aangegeven.
Ribli en Anderson deden in Moskou niet mee aan
de kwalificatiewedstrijd voor de volgende cyclus,
omdat ze hadden uitgerekend dat ze op grond van
hun hoge Elo-rating rechtstreeks zouden worden
toegelaten.
de Volkskrant, 09-06-90
De Europese landen hebben vrijwel unaniem verzocht Kasparov en Short weer een officiële ELO-rating te verlenen...
Trouw, 03-12-93
Niet het mooist uitgevoerde schaakprogramma,
zeker als we de Windows-varianten meerekenen,
maar wel een beste schaker met een verhoudingsgewijs hoge ELO-rating (het aantal punten op de
ranglijst van de wereldschaakbond).
Computer'.Totaal, januari 1997
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e-mail (<— Eng. electronic mail), telecommunicatiesysteem waarbij gebruikers van een netwerk elkaar boodschappen kunnen sturen;
elektronische
post. Deelnemers typen hun
boodschappen in met een tekstverwerker en
'verzenden' deze brieven vervolgens via een
m o d e m . De geadresseerde neemt de brief in
o n t v a n g s t door de centrale computer o p te roepen en een w a c h t w o o r d in te tikken. Voordeel
van elektronische post is d a t de correspondent
niet aanwezig hoeft te zijn o p het ogenblik van
verzending: het bericht blijft in de 'elektronische brievenbus' tot het gelezen w o r d t . Een ander voordeel is de snelheid: binnen enkele seconden is een brief o p de plaats van bestemming; dit in tegenstelling tot de n o r m a l e post,
die vaak spottend snail mail 'slakkenpost'
w o r d t genoemd. E-mail bestaat al sinds het begin van Internet* en is al die tijd e n o r m populair gebleven. Als Nederlandse benaming duikt
sinds de tweede helft van de jaren negentig de
term e-post o p . —> bulletinboard".
E-mail (e-post): afkorting van 'electronic mail':
het verzenden van persoonlijke boodschappen tussen deelnemers aan een netwerk van computers onderling. De boodschappen worden op een centraal
punt in het netwerk bewaard en zijn alleen voor
diegene leesbaar aan wie ze geadresseerd zijn.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Elektronische post, ofte wel e-mail, in een kantoor is een subcultuur die zijn weerga niet kent.
de Volkskrant, 05-01-94
Je gaat het E-mail-menu van de universiteit binnen en er zijn twee opties: Oxford en 'the world'.
Vrij Nederland, 17-09-94
Het aantal aanvragen voor een e-mailadres is de
laatste maanden sky high gegaan.
Wave, oktober 1994
Soms gebeurt het dat mensen elkaar in een gemeenschappelijke ruimte ontmoeten, elkaar aardig
vinden en dan hun E-mail (elektronische p o s t adres uitwisselen waardoor ze privé bij elkaar op
bezoek kunnen.
Nieuwe Revu, 02-11-94
E-mail is de afkorting voor het mail-systeem dat
het meest gebruikte onderdeel van Internet vormt.
Met dit systeem kun je berichten versturen naar
gebruikers overal in de wereld. Om iemand te bereiken moet je wel zijn of haar adres hebben. Een
adres is meestal als volgt opgebouwd: de loginnaam gevolgd door een apestaartje (@) en de naam
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van de provider (leverancier van de Internet-servi
ce). Heb je als login-naam Jansen op de machine
hub, met als service-provider gds.nl., dan is het
tnail-adresjansen@hub.gds.nl.
PC Consument, januari 199 s
En bovendien, maar dat onthulde ik haar niet,
/.ouden ze mij instrueren hoe ik mijn combinatie
modem-E-mail moest gebruiken.
Opzij, maart 1 99 s
E-mail versturen lijkt eenvoudig. Tekstje intikken, provider bellen en klaar is Cyberkees.
Zink, juni 1996
e-mailen (<— Eng. e-mail + -en), een e-mail verzenden.
Wat is handiger dan effe bellen, faxen, of e-mailen?
Malou van Hintum: Macba! Macha! Een afrekening met het klaagfeminisme, 1995
E-mailen is voor ervaren Internetgebruikers net
zo'n vertrouwde handeling als de post uit de brievenbus halen of een telefoontje plegen.
Computer Magazine, maart 1997
E-mailen is een snellere en impulsievere bezigheid dan een brief versturen.
Elsevier, zi-i 1-97
e-mailtje, bericht, verzonden via e-mail'. Informeel.
Sporty krijgt nogal eens een boos kijkersbrtefje
of e-mailtje omdat presentator Koos Postema voor
het begin van een belangrijke voetbalsamenvatting
vaak een opmerking maakt, waaruit de kijker al
kan opmaken wie er gewonnen heeft.
Nieuwe Revu, zs-09-96
emancipatiehelper, hulpkracht bij leger, politie
die iets probeert te veranderen aan de m a c h o cultuur van dit wereldje. H i j , m a a r meestal zij,
tracht de mannelijke leden van het korps vert r o u w d te m a k e n met de leefwereld van vrouwen.
Tegelijkertijd werd ook bekendgemaakt dat ook
bij de politie iets tegen dat 'macho'-cultuurtje gedaan gaat worden. De politie krijgt, in opdracht
van Dales, speciale emancipatie-helpers. Een paar
maanden geleden bleek al dat vrouwelijke agenten
voortdurend geconfronteerd worden met gore
grappen en 'seksistisch' taalgebruik.
Vrij Nederland, 21-08-93

emerging markets (<— Eng. ' o p k o m e n d e m a r k ten'), eufemisme voor 'ontwikkelingslanden;
achtergebleven gebieden'.
De ontwikkelingslanden, die in de jaren zeventig
nog onze 'hulp' nodig hadden om hun eigen economische marsroute uit te zetten, heten nu 'emerging markets', twee woorden die suggereren dat zij
op dezelfde liberale golflengte zitten als de westerse kapitalistische samenlevingen en dat zij op voet
van gelijkwaardigheid zaken kunnen doen.
NRCHandelsblad,
25-04-97
Ik ben op dit moment heel erg geïnteresseerd in
de zogenaamde 'baby emerging markets' in de Balkan.
Humo, 10-06-97
Elk tijdperk heeft natuurlijk zijn emerging markets en booming industries.
Nieuwe Revu, 18-03-98
emotietelevisie, televisieprogramma d a t inspeelt o p de emoties van de kijker; een combinatie van exhibitionisme en voyeurisme. Dit
fenomeen k w a m midden jaren negentig overgew a a i d uit de v s , w a a r het bekendstaat onder de
noemer reality-tv*. Een bekend voorbeeld zijn
de O p r a h Winfrey-shows. Geïnterviewde personen gaan voor de camera over t o t de intiemste bekentenissen, hetgeen een miljoenenpubliek oplevert. O o k verkort t o t
emo-televisie.
In de laatste 'Spoorloos' die ze presenteerde, viel
er een vrouw flauw in de uitzending. En, natuurlijk: de camera's vlogen erop af! Emotietelevisie
heet dat, geloof ik. Vuiligheid zullen ze bedoelen.
Nieuwe Revu, 12-0-7-95
Deze overzichtelijke wereld begon in 1988 te
wankelen met de komst van de 'Surpriseshow', het
eerste televisieprogramma dat doelbewust op tranen uit was. Daarmee was een uit Amerika afkomstig verschijnsel naar Nederland overgewaaid:
emotietelevisie, ook wel 'reality tv' genoemd.
Opzij, juli/augustus 1995
EMOTiE-TV, zoals het genre heet waarin Paul
Witteman opereert, ligt onder vuur.
HP/DeTijd,io-n-95
En Urselin had al zo'n moeite haar artikel over
emotie-televisie kort te houden. Ze had 'heel veel
informatie en heel veel eigen mening'. Ze vindt zelf
dat emotie-televisie helemaal niet slecht is.
Trouw, 17-05-96
Betere begeleiding voor deelnemers van emotietv.
NRC Handelsblad,
06-07-96

'Spoorloos' is niet de zoveelste emo-tv maar een
journalistiek programma.
De Morgen, 22-01-97
emplooibaarheid, vertaling van Engels

employa-

bility*.
De SER adviseerde, op verzoek van de regering,
over het sociaal-economisch beleid in de volgende
kabinetsperiode, en toonde veel eensgezindheid.
Over arbeidsparticipatie en 'emplooibaarheid'
(voorheen: employability), over onderwijs en scholing, over marktwerking en ondernemerschap.
Elsevier, 25-04-98
employability (<— Eng.; met schertsende variant
empty loyability 'inhoudsloze loyaliteit'), brede
inzetbaarheid van w e r k n e m e r s , met n a m e door
p e r m a n e n t e scholing; flexibilisering. De werknemer moet op de werkplek zelf verantwoordelijk zijn voor zijn of h a a r inzetbaarheid, dit
d o o r middel van grotere mobiliteit en flexibiliteit. Employability is een remedie voor het verdwijnen van 'de b a a n voor het leven'. Sinds ca.
1996. Volgens Elsevier (18-4-98) werd deze
m a n a g e m e n t t e r m , die niet alleen Engels is m a a r
bovendien een Anglo-Amerikaans internationalistisch gedachtegoed a d e m t , door premier
Kok geïntroduceerd in politieke kringen. Tegenwoordig wel vernederlandst tot emplooibaarheid*'.
Employability. Inzetbaarheid. Een levenslang
dienstverband bij één werkgever is iets van het verleden, vandaar dat een werknemer ervoor dient te
zorgen dat zijn vaardigheden in lijn blijven met
wat er op de arbeidsmarkt geëist wordt.
Pieter Kort: Bisnisbabbel, 1996
Ook in werkgeverskring leven de thema's scholing en ouderenbeleid. Niek-Jan van Kesteren, directeur sociale zaken van werkgeversvereniging
V N O - N C W , noemt 'employability' een belangrijk
punt. Hij benadrukt dat investeren in werknemers
niet alleen van werkgevers uit moet gaan.
Elsevier, 11-10-97
In Scheveningen hield minister Wijers (Economische Zaken) zijn Employability-festival, een lofzang op de flexibliteit van de arbeidsverhoudingen
en op investering in de vaardigheden van de moderne werknemers.
NRC Handelsblad, 13-10-97
De nadruk die de vakbeweging momenteel legt
op 'employability' kan een tegenoffensief inluiden.
Elsevier, 13-12-97
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Van 'life-time employment naar life-time employability\ Dat is waarvoor Philips en de bonden
zich de komende jaren hard maken. 'Voor wie niet
mee wil of kan veranderen dreigt maatschappelijk
en economisch isolement', meldt de gisteren verschenen nota 'Employability een noodzaak', opgesteld door vakbonden en onderneming.
NRCHandelsblad, 09-01-98
EMU (acron. van Economische en Monetaire
Unie), verdrag tussen de lidstaten van de Europese G e m e e n s c h a p . Plannen hiervoor bestonden al in 1 9 6 9 , m a a r vanwege de economische
crisis in de jaren zeventig werden ze voorlopig
opgeschort. In december 1991 k w a m men echter tot overeenstemming tijdens de Europese
t o p in M a a s t r i c h t .
De Franse minister van financiën Dominique
Strauss-Kahn heeft gisteren voor het eerst publiekelijk toegegeven dat het financieringstekort van
zijn land in 1997 ruim boven de drie procent uitkomt. Dat percentage is een van de normen voor
deelname aan de Economische en Monetaire Unie.
Trouw, 2.7-06-97
Aan de andere kant van Het Kanaal heeft de nieuwe Franse regering gezegd dat de vereiste criteria
voor toelating tot de EMU dit jaar niet zullen worden gehaald.
NRC Handelsblad, 04-07-97
encryptie (<— Eng. encryption, van to encrypt
'coderen'), codering van gegevens om ze te beschermen tegen onbevoegden; het beschermen
van b o o d s c h a p p e n met behulp van een elektronische sleutel. —> decrypten .
Encrypt: Encipher: het onleesbaar maken van gegevens op een zodanige wijze, dat deze gegevens
daarna niet meer gelezen kunnen worden, zonder
te weten, hoe ze onleesbaar gemaakt zijn. Dit gebeurt vaak als een beveiliging bij het verzenden van
gegevens over een communicatie-lijn.
Webster's computerlexicon,
1983
Betekenis: wordt door knutselliefhebbers ook
wel versleutelen genoemd. Encryptie verwijst naar
het onherkenbaar wijzigen van informatie in een
bestand, zodat andere mensen die niet kunnen lezen. Om toegang te krijgen tot de informatie in het
bestand heb je een wachtwoord nodig. Encryptie
wordt vaak gebruikt om gevoelige gegevens te beschermen. Vooral op netwerken is dit een handig
hulpmiddel om te voorkomen dat anderen lucht
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kri|gen van de inhoud van juridische documenten
en liefdesbrieven.
Ceïllustreerd computerwoordenboek
voor dummies, 1994
In plaats van 'encryptie', dat nog 111 geen enkel
woordenboek staat, heeft de Grote Van Dale de
ongewonere vorm 'encryption' opgenomen.
Taalbeheersing, januari/februari 199 s
Beveiliging van gevoelige informatie en daarmee
ook de versleutelingsprogrammatuur komt dan
ook steeds meer in de belangstelling te staan. Secrets for Windows is zo'n encryptie-programma,
gemaakt door Control Break Europe.
PC-Active, juli/augustus 1995
Met het eerstgenoemde protocol ondersteunt de
router bandwith-on demand (128 Kbps) en datacompressie. Verder kan eveneens per locatie dataencryptie worden geactiveerd.
Zink, juni 1 996
Geheime diensten en banken begrepen al langer
dat een niet-versleuteld bericht heel kwetsbaar is.
Daarom werden al snel encryptiesystemen uitgedacht.
Computer Magazine, december 1996
Bij encryptie (encryption) wordt de oorspronkelijke tekst (klare tekst of plain text) met behulp van
één of ander ingewikkeld versleutelingsalgoritme
(cypher) en een sleutel (key) omgezet in een voor
de mens onleesbare tekst (cypher text).
Computer thuis in bedrijf, februari 1997
De commerciële belangen bij encryptie gaan veelal in tegen de belangen van opsporingsinstanties
en justitie.
NRC Handelsblad, 28-03-97
engel des doods, verpleger die een ongeneeslijke
patiënt met een spuitje een pijnloze d o o d laat
sterven. Oorspronkelijk was Todesengel de bijn a a m van de Duitse arts Josef Mengele
( 1 9 1 1 - 1 9 7 9 ) , die bekend werd vanwege zijn
barbaarse medische experimenten o p joden.
Hij verdween met de noorderzon na de nederlaag van Nazi-Duitsland en zou het einde van
zijn leven doorgebracht hebben in Zuid-Ameri-

ka.
Is er in het verpleeghuis De Lindenburgh in het
Brabantse Steenbergen echt een 'engel des doods'
actief ? De ophef in sommige media is er naar.
Maar de Inspectie voor de Volksgezondheid in
Noord-Brabant en Zeeland is vooralsnog sceptisch. Het is waar, zegt de inspectie, dat bij een vo-

rige week overleden 79-jarige inwoonster van het
verpleeghuis ongewoon veel insuline in het bloed is
gevonden.
Elsevier, 26-07-97

erythropoietine ( E P O ) , dat de aanmaak van rode
bloedlichaampjes bevordert, te beteugelen dan wel
te ontzenuwen.
Trouw, 14-02-97

environmentalist (<— Eng.), milieudeskundige of
-activist; iemand die o p k o m t voor het n a t u u r behoud.
Van de tweeduizend aandeelhouders was een
groot deel 'environmentalist', milieu-activist.
de
Volkskrant,20-05-89

Al jaren wordt er gefluisterd dat een groot aantal
toprenners van voornamelijk Italiaanse en Spaanse
ploegen hun prestaties hebben opgevoerd door
Epo te gebruiken. Epo is de populaire naam van
een middel dat een sportend mens in staat stelt
meer zuurstof op te kunnen nemen.
Nieuwe Revu, 19-03-97

EOE-index (<— Eng. European Options
Exchange), index van de A m s t e r d a m s e optiebeurs.
E O E : European Options Exchange. Amsterdamse optiebeurs. Eerste optiebeurs van Europa, die
eind 1990 haar koperen jubileum vierde. De E O E index is gebaseerd op de koersen van 20 Nederlandse organisaties.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991
Alle Europese beursindices - inclusief de E O E - index van de Amsterdamse beurs - staan vrijwel op
precies hetzelfde niveau als vijfjaar geleden.
de Volkskrant, 05-09-92
Onder al het geweld 'zwiepte de EOE-index heen
en weer', aldus een handelaar.
de Volkskrant, 17-07-93
De EOE-index haalde de voorpagina's met een
nieuw record.
Elsevier, 24-07-93
Na een bijna-record van Wall Street op tweede
kerstdag wist de Amsterdam EOE-index er gisteren
een echt slotrecord uit te halen.
de Volkskrant, 28-12-96
epo, het eiwithormoon erythropoietine,
dat van
n a t u r e in het lichaam v o o r k o m t . H e t w o r d t
a a n g e m a a k t door de nieren en stimuleert de
productie van rode bloedlichaampjes in het
beenmerg. Dit zorgt voor het zuurstof t r a n s p o r t
n a a r de longen en de spieren. In de jaren negentig k w a m het h o r m o o n veelvuldig in het nieuws
d o o r d a t het in de wielersport gebruikt w o r d t
als doping; deze belangstelling bereikte een clim a x tijdens de Tour de France van 1 9 9 8 .
Het synthetische E P O is de kunstmatige variant
van de ordinaire bloeddoping.
HP/De Tijd, 07-02-97
De wielrenners en de officials van de u c i besloten onlangs tot bloedtests om het gebruik van

Gefluisterd werd dat de bloedtesten om het gebruik van E P O tegen te gaan, tot deze nivellering
hebben geleid.
Trouw, 11-04-97
Ik ben ervan overtuigd dat alle toprenners E P O
(een illegaal middel dat de zuurstofopname in het
bloed stimuleert; red.) nemen!
Panorama, 17-04-97
E P O ? Wat is dat? O p de middenafstand hoor je
nooit iets over doping.
Vrij Nederland, 03-05-97
e-post, Nederlandse vertaling van e-mail''.
Epstein-Barr; virus v a n - (epon., n a a r de Britse viroloog M . A . Epstein, 1 9 2 1 , en de Ierse viroloog
Y.M. Barr, 1932), een DNA-herpesvirus.
Nelissen was in 1989 de jongste beroepsrenner in
het peloton, nauwelijks negentien jaar oud. Maar
als neo-prof bij P D M leed hij aan een zeldzame
vorm van de ziekte van Pfeiffer. Een vriendin van
een vriendin bleek het virus van Epstein-Barr te
hebben. Hij had uit haar glas gedronken. 'Laatst
las ik dat zo'n virus zich in een spier kan nestelen,
bijvoorbeeld in je hartspier. Linke soep dus.'
NRCHandelsblad,
25-04-97
eraan zitten te komen, o p k o m s t , op til zijn.
Deze modieuze u i t d r u k k i n g ontstond in de jaren tachtig.
Wanneer we met zijn allen ons eigen ziekenhuis
kunnen uitzoeken, is nog niet duidelijk, maar dat
het eraan zit te komen is zeker.
Computer Idee, 06-05-98
erectiepil, pil die het libido stimuleert en die
erectiestoornissen tegengaat. —> Viagra*.
Onverwacht groot was de belangstelling toen
deze week bekend werd dat een Nederlands ziekenhuis vrijwilligers zoekt om een erectiepil te testen.
De Morgen, 31-12-97
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Met een fijne glimlach heeft Bo Coolsaet kennis
genomen van het bericht dat de Nederlanders de
jacht op de erectiepil hebben geopend.
Elsevier, 10-01-98
De wederverkoper van erectiepillen ontvangt gewoon aan huis, vierhoog in een volksbuurt in Amsterdam.
Vrij Nederland, 18-07-98
ergospirometer, a p p a r a a t dat o.a. de longfunctie
tijdens inspanning kan meten en tevens de uitademingslucht analyseert.
Het bedrijven van sport en het genezen van blessures is geen lopende band-werk. Toch glommen
alle medewerkers van het Sport Medisch Adviescentrum (SMA) in Rotterdam gisteren van trots bij
de presentatie van een lopende band, de zogenaamde ergospirometer.
Trouw, 02-05-92
escort, vrouwelijk of mannelijk gezelschap,
d o o r een bemiddelingskantoor of escortbureau
verhuurd aan klanten ten behoeve van seks.
Sinds het begin van de jaren tachtig.
Zowel callgirls als escorts zijn schatplichtig aan
technische uitvindingen als direct telefoonverkeer
en de fax.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199s
Ik geloof dat er deze week in de krant staat: 'Suzanne 29 jaar, E-cup, voor perfecte escort met stijl
en niveau.'
Nieuwe Revu, 03-12-97
escortbureau, bureau dat voor escort zorgt.
Z o ' n vijftien procent van alle hoeren is thuiswerkster en ongeveer vijftien procent is bij escortbureaus werkzaam (de percentages zijn naar boven
afgerond).
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrij f in Nederland, 199 s
escortservice, bemiddeling inzake escort".
Het idee dat ik me zou melden bij een escortservice. Mijn zus had een vriendin die dat ook gedaan
had en die had zakken vol geld verdiend door met
zakenheren uit eten te gaan.
Opzij, oktober 1992
Het is een draai die Grunberg ook al maakte in
'Blauwe Maandagen', waar de ik ten slotte afstand
doet van zijn gevoelens van liefde om zich voort-
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,i.m aan her onpersoonlijk seksuele verkeer v;in een
escortservice re wijden.
NRC Handelsblad, is--04-97
Erkelens liet zich door AT5 interviewen om reclame te maken, maar er waren de afgelopen week
meer bordelen en escortservices die de aandacht
van het grote potentieel aan Euro-volgers probeerden te trekken.
HP/De Tijd, 20-06-97
Bovendien kennen ze het nummer van de escortservice, en die levert jong-zijn op bestelling.
HP/DeTijd,
06-03-98
eskeusta, Afrikaanse d a n s .
Heel andere muziek dan wat we tot nu toe van
het Afrikaanse continent hebben gehoord: bluesy
piano's, weemoedige sax-riffs, rollende ritmes
en bovenal een indringende, vibrerende melodie,
haast Indisch van toonzetting. De bijbehorende
dans heet 'eskeusta'. Ethiopiërs van alle leeftijden
schokschouderen hem uitzinnig over de dansvloer.
Het Parool, 03-09-86
estafettestaking, kort o p elkaar aansluitende
stakingen binnen een bedrijf of bedrijfstak.
Vanaf volgende week gaan de Nederlandse lijkverbranders in 'estafettestaking' (elke dag is er staking in 1 van de 36 Nederlandse crematoria).
De Morgen, 3 1-03-89
E-team («— Eng.), energiebesparingsteam; mensen, geworven door gemeentelijke energiebedrijven, die gezinnen met een m i n i m u m i n k o men moeten adviseren bij het besparen o p energie. Misschien gevormd n a a r analogie van Ateam". Informeel.
Gemeentelijke energiebedrijven in Nederland tonen grote belangstelling voor een Haags experiment om de energierekening van huishoudens met
een minimuminkomen omlaag te brengen. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen,
Utrecht, Amersfoort, Leeuwarden en Winschoten
overwegen om op korte termijn, in navolging van
Den Haag, zogeheten E-teams op te richten. Deze
teams worden geformeerd uit groepen langdurig
werklozen en geven niet alleen voorlichting over
energiebesparing, maar kunnen ook gratis kleine
klussen uitvoeren, zoals het aanbrengen van tochtstrips, vloerisolatie en dubbele beglazing. Materiaal kosten tot een bedrag van 75 gulden worden

niet in rekening gebracht. Arbeidsloon wordt niet
gevraagd.
de Volkskrant, 29-07-88
Wethouder P. Jonker heeft gisteren het eerste
Energiebesparingsteam (E-team) van het Energie
Bedrijf Amsterdam gepresenteerd. Het E-team zal
Amsterdamse gezinnen met een minimuminkomen
adviseren en helpen bij het omlaag brengen van de
energierekening.
Het Parool, 19-11-88
etherstilte, toestand waarbij geen publieke verklaringen w o r d e n afgelegd en er 'diplomatiek'
gezwegen w o r d t over een bepaalde affaire. —>
radiostilte*.
Mike Jordan wil daar niet over praten. Hij heeft
een totale etherstilte afgekondigd.
Nieuwe Revu, 15-08-93
ethisch stelen, stelen vanuit de ethische gedachte d a t het geroofde goed toebehoort aan inheemse volkeren en dus onrechtmatig gebruikt
w o r d t . —> proletarisch*
winkelen.
Van recenter datum is het 'ethisch stelen'. Actievoerders halen of breken op klaarlichte dag het
hardhout weg, dat in strijd met de internationale
verdragen toch in de winkel ligt. Het wordt overgedragen aan de politie, die het dan moet teruggeven
aan de rechtmatige bezitters: de inheemse volken.
Tot dusverre kon geen activist juridisch worden
vervolgd.
Elsevier, 15-06-94
etnische minderheden, bevolkingsgroepen, afkomstig uit een ander land; mensen die d o o r de
meerderheid van de a u t o c h t o n e bevolking als
'vreemdeling' w o r d t beschouwd. Deze eufemistische term k o m t voor sinds eind jaren zeventig
en slaat o p die bevolkingsgroepen die pas na de
Tweede Wereldoorlog zijn geïmmigreerd. —>
minderheden*.
Etnische minderheden hebben een veel kleinere
kans om aangenomen te worden en ze worden achtergesteld bij promoties.
Trouw, 15-06-93
Hij stelt kwesties aan de orde die anderen liefst
stilzwijgend uit de weg gaan: de etnische minderheden, de rol van de islam, het nationaal-Nederlandse belang, de Europese eenwordingsperikelen
en wat verder zijn altijd alerte interesse wekt.
HP/De Tijd, 02-05-97

Clinton maakt zich dus terecht zorgen over een
land dat jaarlijks zeshonderdduizend immigranten
ontvangt en ontelbare illegalen. Rond 2050 is de
helft van de bevolking niet-blank. Dan zal Amerika etnische minderheden uit de hele wereld herbergen.
Elsevier, 28-06-97
etnische zuivering (<— Servisch en Kroatisch
etnicko ciscenje; vgl. Eng. ethnic
cleansing),
voornamelijk m.b.t. het voormalige Joegoslavië: de uitdrijving, vaak ook uitmoording, van
de ene etnische groep door de andere, i.h.b. de
moslims d o o r de Serven in Bosnië-Hercegovina
sinds 1992. Dit m a a k t e deel uit van de politiek
van het creëren van een Groot-Servië. De praktijk roept herinneringen o p a a n de jodenvervolging door de nazi's. De term w e r d voor het eerst
openlijk in de m o n d genomen door de Servische
extremist Vosjislav Seselj, m a a r viel al eerder
w a a r te nemen in de Sovjet-Unie. In 1988 braken d a a r gevechten uit tussen Armeniërs en
Azerbeidzjanen in de a u t o n o m e enclave N a g o r nyj K a r a b a c h . Sovjetafgevaardigden bestempelden de deportaties van bevolkingsgroepen
toen als etnitsjeskoje tsjisjtsjenije 'etnische zuivering'.
De huidige versplintering van Oost-Europa zal
zich zonder twijfel ook op historisch gebied manifesteren. Er is een vloedgolf van eng-nationalistische historiebeelden te verwachten, compleet met
voorstellen tot grenswijzigingen en inlijving van
'volksgenoten' elders: 'etnische zuiveringen',
quasi-wetenschappelijk gefundeerd.
HP/De Tijd, 14-08-92
De term 'etnische zuivering', die het eerst openlijk is gebruikt door de Servische extremist Vojislav
Seselj, is intussen gemeengoed geworden. De gebieden die de Serviërs in Kroatië hebben veroverd,
worden in allerijl volgepompt met Serviërs, die op
hun beurt zijn gevlucht uit door Kroaten beheerste
steden en dorpen.
de Volkskrant, 14-08-92
Voor Nederland is het morele imperatief allesoverheersend: verontwaardiging over middeleeuwse barbarij en een 'etnische zuivering' die herinneringen oproept aan het Duitse optreden in
1940-1945 en de jaren die eraan voorafgingen.
Elsevier, 22-08-92
Owen: 'De geschiedenis herhaalt zich in Europa.
De annexatie van gebieden, de concentratiekam-
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pen, zelfs het jargon is hetzelfde, waarbij raciale
zuiverheid is vervangen door het zo mogelijk nog
verfoeilijker etnische zuiveringen.'
Het Parool, 29-08-92
De Servische verkrachtingen zijn volgens het
Egrapport bedoeld om de 'etnische zuiveringen te
perfectioniseren' en gericht op het verkrijgen van
een zo groot mogelijk aantal 'getraumatiseerde
moslimvrouwen'.
Opzij, februari 1993
Een boosaardige term heeft een plaatsje gevonden in het dagelijkse taalgebruik: 'etnische zuivering', het betekent 'volkerenmoord'. Massa-executies, concentratiekampen, foltering en verkrachting worden door de Servische regering en plaatselijke Servische krijgsheren gebruikt om de niet-Servische bevolking in Bosnië-Herzegovina en delen
van Kroatië systematisch uit te roeien.
Humo, 29-04-93
Tot schrik van het Westen trad opeens Seselj, het
brein achter de 'etnische zuiveringen', weer op de
voorgrond.
de Volkskrant, 04-06-93
Maar op zoek naar de Nieuwe Wereldorde werd
in het kader van de Verenigde Naties wel gepoogd
met blauwhelmen burgeroorlogen, etnische zuiveringen, genocide en anarchie te beëindigen, althans in te tomen.
de Volkskrant, 30-09-94
Dusko Tadic heeft volgens de aanklagers actief
deelgenomen aan de etnische zuiveringen in de omgeving van zijn woonplaats Kozarac...
Trouw, 14-OJ-96
En wat erger is: de verdeling van Bosnië is definitief geworden en de voorafgaande etnische zuiveringen zijn nu 'democratisch' gelegitimeerd.
HP/De Tijd, 20-12-96
etnocentrisme, het vooropstellen van de eigen
etnische identiteit; het a a n n e m e n van een kolonialistische h o u d i n g t.o.v. andere culturen; het
stellen van het eigen volk boven andere volkeren. De term is al oud, m a a r w e r d pas in de jaren tachtig frequent. —> eurocentrisme".
Etnocentrisme: neiging om op basis van normen
en waarden van de eigen (sub)cultuur andere
(sub)culturen te beoordelen. Etnocentrisme kan de
groepssolidariteit bevorderen, maar ook aanleiding zijn tot vooroordelen, afkeer van buitenstaanders, groepsconflicten en oorlogen. Een voorbeeld
van etnocentrisme is de paternalistische opstelling
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van de koloniale mogendheden in de i 9e eeuw. Het
verschijnsel doet zich in elke cultuur voor.
Prisma van de geschiedenis, 1991
Nog zo'n oprisping uit de darmen die niet exclusief Erans is: het etno-centrisme, 'mijn land is beter
dan het uwe'.
HP/De Tijd, 18-09-92
De Nederlanders wier officiële volkslied zegt
' Wien Neerlands bloed door d'aadren vloeit, van
vreemde smetten vrij', en 'Neerlands dierb'ren
grond' (een fraai voorbeeld van 'Blut und Boden'),
schilderen hun neuzen rood, wit en blauw. Dat
noemen we dan etnocentrisme, hetgeen zoveel betekent als 'mijn volk is beter dan dat van de buurman'.
HP/De Tijd, 11-06-93
Etnocentrisch: op overspannen wijze het eigen
volk (etnos) centraal stellen. Kan uitlopen op
vreemdelingenhaat.
Roelof Bos: Politiek woordenboek, 1993
Euregio, zie eerste en tweede citaat. —> Europa
van de regio's.
Euregio's: Al of niet kunstmatig in stand te houden regio's in het Europa van 1992 en daarna,
met de bedoeling, er geen eenheidsworst van te
maken. In deze gebieden mag men ook de eigen
taal blijven spreken, zodat men niet bevreesd behoeft te zijn dat het Nederlands wel eens het Fries
van Europa zou kunnen worden, het Deens het Juts
van Europa en het Frans het Bretons van Europa,
enzovoort.
Albert Hofstede: Parlementaal. Een verwarrend
woordenboekje,
1991
E,uregio: Grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Duitsland en Nederland, bestaande uit het grensgebied tussen de rivieren de Rijn,
de Ems en de IJssel. Later is de benaming Euregio
ook voor andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden binnen de EG gebruikt, zoals bijv.
de Euregio Maas-Rijn.
Prisma van Europa, 1992
Het geld is niet alleen bestemd voor de provincie
maar ook voor de omliggende regio's in Duitsland
en België. Het gaat hier om drie zogeheten Euregio's.
de Volkskrant, 23-09-94
Euregio: De grensstreek die drie landen omvat:
België, Nederland, Duitsland. Ze telt niettemin vijf
regio's: Vlaanderen, Wallonië, Nederlands-Limburg, de Duitse Eifel en de Belgische Oostkantons.

Belangrijke steden in dit gebied zijn Luik, Aken,
Maastricht, Genk en Eupen. In de praktijk is er al
een vrij intense culturele en economische uitwisseling. Het is de bedoeling dat die wordt aangemoedigd door de Europese Unie.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
Bewust propageert Maastricht de 'Euregio' - de
banden met Aken waar je boodschappen doet, en
Luik waar je naar de opera gaat.
Elsevier, 25-01-97
De Europese droom is ook wel wat te hoog gegrepen want de Euregio is vooral een bestuurlijk
amalgaam.
De Standaard, 14-02-97
euro, officiële Europese munteenheid vanaf
2 0 0 2 . Deze m e r k n a a m werd op 4 oktober 1995
door de Nederlandse ingenieur R. A p o n uit Etten-Leur bij het Benelux M e r k e n b u r e a u in Den
H a a g gedeponeerd.
De Europese Unie moet één munt hebben en die
munt moet een naam hebben. 'Euro' is de naam die
de meeste kans maakt. Maar de invloedrijke Londense zakenkrant 'Financial Times' liet gisteren,
nota bene in een hoofdredactioneel commentaar
weten niets te zien in een 'Euro'.
Trouw, 08-12-95
Het wordt dus 'euro', de naam van de toekomstige Europese munt. Op de top in Madrid eerder
deze maand werd ook een scenario aanvaard voor
de invoering ervan.
DS Magazine, 29-12-95
Via zijn advocaat heeft Apon het ministerie van
financiën gewaarschuwd dat hij het recht op de
naam 'euro' heeft.
Trouw, 07-06-96
En over de mogelijkheden voor Nederland om
zich te kwalificeren voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) is de premier redelijk optimistisch. Die euro is binnen handbereik 'maar zit nog
niet in de knip'.
NRCHandelsblad,
06-07-96
Nog een kleine negenhonderd nachtjes en dan is
het 1 januari 1999, de dag waarop de Europese
munt, de euro, wordt ingevoerd in de landen die
tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) zullen worden toegelaten.
Elsevier, 20-07-96
Twee jaar voor de geplande invoering van de euro
verloopt het proces nog steeds perfect volgens

schema, wat allicht weinigen zullen hebben durven
te verhopen.
DS Magazine, 27-12-96
Eurobank, centrale Europese b a n k .
De strijd om de Eurobank is onnavolgbaar. De
Luxemburgse premier Jacques Santer had het
grootste gelijk toen hij eerder deze maand doodnuchter de standplaats van het monetaire instituut
opeiste.
de Volkskrant,
29-10-9)
Eurobarometer, zie eerste citaat.
Eurobarometer: opiniepeiling die twee keer per
jaar onder consumenten en bedrijven in de EG-lidstaten wordt gehouden. Door middel van deze enquête wordt o.a. nagegaan hoe zij over de (toekomst van de) Europese Gemeenschap denken. De
gegevens die uit deze peiling tevoorschijn komen
worden door de Commissie gepubliceerd onder de
naam Eurobarometer.
Prisma van Europa, 1992
Nu in het Europese jaar van de ouderen de 'Eurobarometer' voor recente gegevens wordt geraadpleegd, blijkt dat het niet overal kommer en kwel
is.
Trouw, 29-01-9)
Zelfs Nederlanders, volgens de 'eurobarometer'
nog steeds het meest pro-Europese volk, mokken
meer en meer.
Vrij Nederland, 22-05-93
De vraag naar militair ingrijpen maakt deel uit
van het zogenoemde 'Eurobarometer'-onderzoek
dat de Europese Commissie regelmatig in de
twaalf EG-lidstaten laat verrichten.
Elsevier, 05-06-93
eurocentrisme, het zien van Europa als c e n t r u m
van de wereld, als middelpunt van de menselijke geschiedenis. Hieruit resulteert d a t de blanke mannelijke heteroseksuele 'westerse' cultuur
superieur is t.o.v. andere levenswijzen. Deze
denkwijze bestond al in de 19de en de vroege
20ste eeuw, m a a r de term zelf k w a m pas begin
jaren zestig voor en w o r d t pas in de jaren tachtig frequent gebruikt. —> etnocentrisme*.
'Denken dat het met de censuur in Europa sinds
1989 gedaan is, berust op eurocentrisme,' voerde
Index-hoofdredacteur Andrew Graham-Yooll, de
man met de baard, somber aan.
HP/De Tijd, 18-09-92
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Maar als de grote lijn - h e t transatlantisch Euro
centrismc - uit het oog wordt verloren, dreigt de
herijkingsexercitie te verworden tot een 'ambtelijke gelei', bedoeld voor intern gebruik, om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Elsevier, 17-09-94
eurocentrist, iemand die het
eurocentrisme
aanhangt.
In Washington zitten nog veel te veel 'eurocentristen', zo liet hij weten.
de Volkskrant, 23-10-93
eurocraat (naar anal, van bureaucraat), hoge
a m b t e n a a r bij de EU . De term dateert al van
1 9 6 2 , m a a r werd pas echt populair in de jaren
tachtig. Pejoratief. —> ecocraat .
Eurocraat: pejoratieve benaming voor een ambtenaar die werkzaam is bij de Europese Gemeenschappen.
Prisma van Europa, 1992
Eurocraat: een nieuw synoniem voor het woord
bureaucraat (Bureaucratie), iemand die precies
volgens de letter van de wet handelt. Het woord
heeft evenals dat bij bureaucraat het geval is een
negatieve betekenis.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
Indien het Europese Imperium niet in staat is makelaars waar ook ter wereld alle lust tot speculatie
tegen de Europese munt te ontnemen - bedenk
eens een paar middeltjes, dames en heren eurocraten, komaan, een beetje creativiteit.
De Morgen, 19-06-9-/
eurocratie (woordspeling met bureaucratie), pejoratieve aanduiding voor de vaak als absurd
ervaren regelwetgeving van EU-ambtenaren.
Brussel moet de grandeur van de Euro-metropolis blijven delen met Straatsburg. Het maakt de
hold-up op het broze stadsweefsel er nog boosaardiger op. Niemand in de Eurocratie die daar wakker van ligt.
Elsevier, 09-10-9}
Pas na een aantal glaasjes water herstelde de
voormalige Britse eerste minister zich. Hij wreef
zijn ogen met zijn pochet uit, nam een slokje champagne en richtte, kraaiend van pret, weer zijn aandacht op het spelbord. Hij had kennis gemaakt met
'Eurocratie' en hij vond het prachtig.
Trouw, 08-11-96
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i )nder 1 )eliaene wordt België van een democrat ie
vcranderd 111 een eurocratie.
HP/DeTijd, 10-0 1-9Eurodisco, discomuziek met erg veel synthesizers. O o k wel electronic' bodymusic genoemd.
Front 242 houdt zich al jaren bezig met de zogenaamde 'electronic body music', door sommigen
in vroeger dagen ook wel Eurodisco genoemd.
Oor,

22-10-HH

Eurodisco: vorm van disco die in Europa wordt
gemaakt en eigenlijk ook alleen in dit werelddeel
populair is. Opvallend aan 'Eurodisco' is dat de
beste nummers uit Duitsland komen. Bekende 'Eurodisco'-artiesten waren en zijn Boney M., Modern Talking, Sandra, Sabrina, veel van de Stock,
Aitken öc Watman-produkties en Pet Shop Boys.
Pop foto, 1 6-03-89
Eurofed (<— Eng.), de Europese Centrale Bank.
—> Eurobank".
Amsterdam zal, in samenwerking met de Nederlandse regering, krachtig campagne voeren om te
zijner tijd de zetel te worden van de zogeheten 'Eurofed', de toekomstige centrale-bankinstelling van
de Europese Gemeenschap.
NRC. Handelsblad, 2$-05-90
In die etappe ruilen de lidstaten hun nationale
munten voor de Europese eenheidsmunt en hevelen zij hun economische en monetaire soevereiniteit over naar de 'Eurofed'.
de Volkskrant, 06-09-91
Zijn 'tweede keus'-scenario luidt dat Erankfurt
en Parijs elkaar de Eurofed niet gunnen, dat Londen al genoeg heeft gekregen, en dat Amsterdam
een neutrale derde kan zijn.
Elsevier,

26-10-91

Eurofed: de Europese centrale bank.
jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
'991
Eurofed: acroniem voor de Europese Centrale
Bank.
Prisma van Europa, 1 992
eurofiel, a a n h a n g e r van de Europese eenmaking.
Maar na een vol jaar euro-sceptici kan het 'godzijdank' van het eurofiele België enkel betekenen
dat ze in Brussel dolblij zijn dat de Brits-Deense bezoeking voorbij is.
de Volkskrant, 02-07-93

De Europese Politieke Unie is dood. Leve het Verdrag van Maastricht! Dekt die de tijdgeest van Europa anno 1993 ? De Eurofielen zijn er verdeeld
over.
de Volkskrant, 29-10-93
euroforie, ongebreideld optimisme t.o.v. de Europese eenwording.
Euroforie: Hoerastemming in verband met de
eenwording - althans, zo wordt het wel genoemd van Europa, althans van een aantal (West-)Europese landen. Ook wordt in dit verband vaak gesproken over het wegvallen van de grenzen. Wie straks
naar Zuid-Frankrijk gaat, passeert dus geen grenzen meer. Zou het?
Albert Hofstede: Parlementaal. Een verwarrend
woordenboekje,
1991
Euroforie: Term die gebruikt wordt voor overdreven enthousiasme over de voortgang van de Europese integratie.
Prisma van Europa, 1992
Euroforie: de premature vreugde over de eenwording van Europa in 1990.
Frank Jansen en Hubert Roza: Het laatste woord,
1993
Eurokorps, het Europese legerkorps.
België wordt lid Eurokorps.
De Standaard, 21-05-93
België stapt in het Eurokorps. Daarmee verschuiven weer enkele plooien in de Europese defensiepolitiek.
Knack, 26-05-93
Neem dan de Vlamingen die hun en dus onze taal
zelfs belangrijker achten dan de Europese veiligheid. Zij denken er niet aan hun taal voor wat zilverlingen te verraden. Integendeel, zij eisten als lid
van het Eurokorps net als Frankrijk en Duitsland
voor vol te worden aangezien.
Elsevier, 04-12-93
Europa met twee snelheden (vgl. Fr. Europe a
deux vitesses, u i t d r u k k i n g voor het eerst gebruikt in Le Monde van 12-7-85), 'met twee
verschillende regelingen', gebruikt m.b.t. Europa. Begin jaren negentig w a s er in de Europese
Gemeenschap veel te doen over de vraag of alle
EG-landen hetzelfde statuut moesten krijgen.
De u i t d r u k k i n g werd overgenomen uit het
Frans (a deux vitesses), w a a r ze aanvankelijk
werd gebruikt voor de post die verdeeld werd in

'dringende' en 'niet dringende' brieven. Later
werd ze meer algemeen toegepast o p alles w a t
niet op een uniforme manier verliep, hetgeen
begrepen moest w o r d e n als 'volle vaart voor
geprivilegieerden, halve snelheid voor achterblijvers en proletariërs', w a a r d o o r een v o r m
van ongelijkheid werd geschapen. De uitdrukking k o m t al voor in het T i n d e m a n s - r a p p o r t uit
1 9 7 5 , m a a r pas de laatste jaren duikt ze met regelmaat in de pers o p .
In Europa blijft op dit moment vrijwel niets op
zijn plaats. Er wordt gesproken over Europa a la
carte en Europa met twee of drie snelheden. Elk
Europees land kan gaan kiezen op welke beleidsterreinen men wil gaan samenwerken en hoe ver
men met die samenwerking wil gaan.
de Volkskrant, 25-10-91
Maar hoe is het met de Portugese escudo of de
Griekse drachme? Niet voor niets wordt gesproken
over een Europa van twee snelheden. Landen als
Spanje, Portugal en Griekenland moeten eerst een
steviger economie krijgen, eer ze tot het ecu-blok
kunnen toetreden.
Trouw, 14-12-91
Niet iedereen gaat zo ver als de Italiaanse minister van Begroting, die vrijdag vaststelde dat het
'Europa van de twee snelheden' nu in feite al bestaat.
De Morgen, 19-09-92
Europa van de twee snelheden: begrip uit het Tindemans-rapport (1975), dat inhield dat het die lidstaten die nog niet in staat waren om de gevolgen
van een gemeenschappelijk beleid in een bepaalde
sector te dragen, vrij stond om de lidstaten die
hiertoe al wel in staat zijn, later te volgen. Dit om
bij het streven naar een Europese Unie rigide tijdslimieten en ontwikkeling in termijnen te vermijden. O p deze manier zouden de 'zwakkere' lidstaten de 'sterkere' lidstaten, die wel verder kunnen
en willen integreren, niet meer in de weg staan.
Het idee sloeg niet aan, omdat dit een permanente
opsplitsing zou betekenen in een economisch sterk
en een economisch zwak blok binnen de Europese
Gemeenschap. Toch is het principe in de praktijk
wel eens toegepast, bijv. bij het Europees Monetair
Stelsel, waaraan EG-lidstaat Groot-Brittannië tot
aan 1990 niet deelnam. Begin jaren negentig werd
het begrip weer gebruikt in verband met de totstandkoming van een Economische en Monetaire
Unie (EMU) en een Europese Politieke Unie (EPU).
Eind 1991 weigerde Groot-Brittannië zich aan te
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sluiten bij een gemeenschappelijk sociaal beleid,
waartoe de overige elf lidstaten besloten.
Prisma van Europa, 7992
Dit Europa met 'meer snelheden en meer sporen',
waarover Major eerder sprak voor de Europese
verkiezingen, is niet aantrekkelijk.
de Volkskrant, 09-09-94
Landen moeten daarbij de mogelijkheid krijgen
een extra scherp milieubeleid te voeren, maar dat
mag dan weer niet ontaarden in 'een Europa met
twee milieusnelheden'.
Elsevier, 15-03-97
Europa van de burger, het streven om de burgers
van de lidstaten meer bij de Europese Gemeenschap te betrekken. Sinds de bijeenkomst van
de Europese R a a d in Fontainebleau (1984).
Voorbeelden zijn invoering van een Europese
vlag en een Europees rijbewijs.
Wijnhoven ziet dat meeliften op de anti-Eurokaart niet zo. En in een 'Europa van de burgers' is
eenieder welkom, ook 'soms dolkomische' groepen als blowers, streetravers en motorrijders.
Trouw, 13-06-97
In De Nederlandsche Bank praatten regeringsleiders over 'het Europa van de burger', buiten de
hekken sloeg de Mobiele Eenheid in op demonstranten.
Vrij Nederland, 21-06-97
Europa van de regio's, een verenigd Europa dat
bestaat uit regio's en niet uit staten.
—ïEuregio*.
De Vlaamse minister-president is geen aanhanger van het Vlaams Blok, maar een nette, dus saaie
christen-democraat. Hij droomt niet van een onafhankelijke Vlaamse staat (althans niet hardop),
maar van 'het Europa van de regio's', waarin
Vlaanderen, net als Bretagne, Catalonië en Friesland, zijn eigen plaats zal krijgen.
Vrij Nederland, 12-07-97
Maar Vlaanderen en Wallonië als aparte eenheden in Europa, dat zie ik niet gebeuren. Het Europa van de regio's, my goodness.
Elsevier, 09-05-98
Europees huis, E u r o p a als een gemeenschap van
soevereine staten, met grenzen w a a r mensen,
goederen en ideeën ongehinderd k u n n e n passeren. De idee werd in 1989 d o o r voormalig sovjetpresident Gorbatsjov gelanceerd in een pu-
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blieke rede in Italië, lot het herenigde Westen
moest, volgens hem, ook Rusland behoren,
Hoe staat het met Gorbatsjovs gemeenschappelijke Europese huis? We hebben er de laatste tijd
weinig meer over gehoord. Komt dat doordat de
auteur van deze conceptie - het schijnt overigens
dat Brezjnev die uitdrukking al eerder gebruikt
heeft - zo gepreoccupeerd is met problemen in eigen huis, dat hij er nauwelijks meer toe komt een
gedachte te wijden aan de plaats van de SovjetUnie in de wereld?
NR C Handelsblad,
17-11-89
Het is Moskou verder ernst met het wat vage concept van een 'Europees huis'.
Haagse Post, 02-06-90
Zo beschuldigde generaal Ivan Mikoelin, hoofd
van de politieke afdeling van het zuidelijke leger,
de partijleiding van pogingen het militaire potentieel te liquideren. Hij zei niets te zien in Gorbatsjovs idee van het Europese huis.
NRC. Handelsblad,
06-07-90
Mikhail Gorbatsjov zei nog: 'Wij beginnen aan
een nieuwe bladzijde in onze wederzijdse relaties.
Er wordt steeds meer gebouwd aan het gemeenschappelijke Europese Huis en wij doen daaraan
mee.'
De Morgen, 1 0-1 j-90
Voor aspirant-leden van 'het Europese huis' zullen sommige republieken, en zeker de Baltische
staten, naar het inzicht van Van Eeghen in eigen
huis overigens nog heel wat moeten opknappen.
Het Parool, 09-02-91
Het gepruttel in de marge van de cvsE-bijeenkomst in Berlijn van de Sovjet-delegatie over de
wenselijkheid van opheffing van de NAVO, lijken
echter de laatste stuiptrekkingen van de Sovjetidee over een Europees huis te zijn.
de Volkskrant, 21-06-91
Toen ook ging dat waarvan men nooit had kunnen dromen tot de mogelijkheid horen: de Europese Confederatie of het Gemeenschappelijke Europese Huis zoals respectievelijk Mitterrand en Gorbatsjov het uitdrukken.
Vrij Nederland, 24-08-91
De Polen, Tsjechen en Roemenen zouden nog
even flink moeten doorbijten, maar na verloop van
tijd ook hun intrek in het Europese huis kunnen nemen.
Elsevier, 05-09-92
In het algemeen kan het geflirt van Hongarije,
Polen, Slovakije en de Tsjechische Republiek met

de Europese Unie en de Navo Moskou slechts matig bekoren en heeft Jeltsin - tsaar Boris i noemen
zijn tegenstanders hem - een heel andere voorstelling van het 'Europese Huis' dan zijn Sovjet-voorganger Gorbatsjov.
De Morgen, 20-12-94
Europol, Europese politiedienst. O n d e r z o e k en
opsporing zullen gecoördineerd w o r d e n in dit
samenwerkingsverband tussen de lidstaten van
de Europese Gemeenschap.
Europol: benaming voor een toekomstige Europese politiedienst, een samenwerking tussen politie-instanties van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, overeengekomen tijdens de Europese
top in Maastricht in 1991. Europol zal vooral dienen tot coördinatie van onderzoek en opsporing,
oprichting van databanken en andere centralisatie
van informatie. Ook moet Europol zich bezighouden met preventie van misdaad op Europees niveau.
Prisma van Europa, 1992
De twaalf EG-lidstaten geraken het maar niet
eens over de standplaats van Europol, de gemeenschappelijke politiedienst van de Twaalf die zich in
een eerste f aze met de inventarizatie van drughandel en kriminele kapitaalstromen moet gaan bezighouden.
De Morgen, 04-06-93
Hirsch Ballin wil dit imago veranderen. Bij het
internationale kwartetspel over de verdeling van
Europese instellingen heeft Nederland nog kans op
de troostprijs Europol, een bureau vanwaar de bestrijding van drugshandel moet worden aangepakt.
Elsevier, 30-10-93
DE B U I T is B I N N E N : Nederland krijgt in Den

Haag het bureau van Europol.
NRCHandelsblad,
30-10-93
De vrijwel gelijktijdige vangst van driehonderd
gram Russisch plutonium op het vliegveld in München en de Venezolaanse terrorist Carlos in een achterbuurt van Khartoem, leidde behalve tot de wildste speculaties over nucleaire chantage ook tot de
roep om een drastische versterking van Europol.
De Groene Amsterdammer,
24-08-94
Europol is niet dat wat ze op het eerste gezicht
lijkt. Europol is geen opsporingsapparaat en al helemaal geen 'Europese F B I ' . Europol is een soort
databank, die landelijke politiebureaus van informatie voorziet.
Trouw, 25-11-94

Europop, Europese popmuziek. —> Eurodisco*.
The Nits zijn helaas te intelligent voor smerige
rock St roll, maar geen nood, ze vervaardigen
sinds jaar en dag bedachtzame Europop.
Oor, 23-04-88
eurosclerose, pejoratieve aanduiding voor het
geringe enthousiasme in de jaren zeventig en
tachtig t.o.v. de Europese eenwording. —»euroforie*.
Eurosclerose: In de jaren zeventig zakte de wil
om in Europa zaken te doen terwille van de eenwording een beetje in elkaar, mede als gevolg van
de internationale toestand, waarbij de oliecrisis
van 1973 een belangrijke rol speelde. Men noemde
dat toen de eurosclerose.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
Eurosclerose: term waarmee het zeer lage tempo
van en het geringe enthousiasme voor de Europese
eenwording met name in de jaren zeventig werd
aangeduid, toen de realisatie van de volledige economische integratie tussen de landen van de Europese Gemeenschap stagneerde. Het economisch
beleid richtte zich hoofdzakelijk op de landbouw
en zelfs in deze sector kon maar moeilijk resultaat
worden geboekt. Aan het eind van de jaren zeventig kwam de EG onder druk te staan ten gevolge
van de economische recessie. Daardoor gingen de
lidstaten nog meer dan voorheen hun nationale belangen benadrukken. In de jaren tachtig kwam het
integratieproces weer op gang na het verschijnen
van het Witboek 1985 van de Europese Commissie
over de totstandkoming van de interne markt binnen de Gemeenschap, gevolgd door het aannemen
van de Europese Akte.
Prisma van Europa, 1992
De 'Eurosclerose' van begin jaren tachtig werd
dank zij '1992.' omgezet in een 'Euroforie' die veel
mogelijk maakte.
Elsevier, 06-06-92
Na jaren van economische en politieke crises wilden de toenmalige tien leden van de EG in 1984 Europa nieuw elan geven. De Eurosclerose moest
worden gestopt.
de Volkskrant, 02-01-93
In 1979, op het hoogtepunt van anti-Europese
stemming, de eurosclerose, werd zijn 'goede'
vriend Basil de Ferranti, Engelsman met Italiaansjoodse wortels, lid van het Europese Parlement
voor de Conservatieven.
Vrij Nederland, 13-02-93
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De schaalvergroting die de zogenoemde jansalicgeest en de Eurosclerose had moeten uitdrijven,
blijkt ruim onvoldoende om de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.
NRCHandelsblad,
jo-fo-yj
Nu zijn we even in een recessie en dan zie je hoe
het lange-termijndenken zich aanpast aan de korte-termijnontwikkeling en heb je opeens een vloedgolfvan denkers die het hebben over een nieuwe
Eurosclerose en weet ik het allemaal.
HP/DeTijd,
24-12-93
Eurostekker, type stekker dat in de E G-landen
wettelijk verplicht w o r d t .
Achttien Europese landen hebben een nieuwe
stap gezet op de lange weg naar de Eurostekker. Er
zal een poging worden ondernomen om een nieuw
type stekker en stopcontact te ontwerpen dat in
heel Europa moet worden ingevoerd, zo heeft
Cenelec in Brussel, de Europese organisatie van
normalisatie-instituten, op een bijeenkomst in
Stockholm besloten.
De Euro-stekker moet de meer dan twintig verschillende types, die in de EG-landen en de leden
van de Europese Vrijhandelszone (de Scandinavische landen, Zwitserland en Oostenrijk) in gebruik zijn, vervangen.
de Volkskrant, 05-06-93
'Bijna negentig procent van onze Europese normen komt overeen met de internationale normen,
maar in dit geval was er niet voldoende echte behoefte in de markt,' zegt ingenieur Jean-Paul Vetsuypens van Cenelec. Dat was anders bij het platte
Eurostekkertje voor lichtere apparaten.
Elsevier, 25-09-93
Eurovignet, autowegenvignet voor zware
vrachtwagens. O p 1 januari 1995 ingevoerd in
vijf landen van de Europese Unie, w a a r o n d e r
Nederland en België.
Straks krijgen we nog een lastenverzwaring door
het Eurovignet.
de Volkskrant, 20-08-93
Er is een Belgisch kompromis in de maak over het
Eurovignet. Federaal Verkeersminister Elio Di
Rupo (PS) zal volgende week dinsdag tijdens een
ultieme overlegronde voorstellen de inkomsten uit
dit vrachtwagenvignet evenwichtig te verdelen onder de federale staat en de drie gewesten.
De Morgen, 08-11-94
Aan de Belgische kant van de grens stonden sinds
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donderdagmorgen zes uur honderden vrachtwagens stil uit protest tegen de invoering van het Eurovignet per 1 januari 1995.
de Volkskrant, 21-12-94
Hermans noemt het contraproduktief om de
transporteurs fiscaal te compenseren voor de hogere dieselprijzen of de kosten van het Eurovignet.
Elsevier, 28-01.-9 5
Het Eurovignet, de extra belasting voor vrachtwagens, wordt niet verplicht gesteld. Alleen
vrachtwagens die van de snelweg gebruik maken,
moeten een Eurovignet aanschaffen.
de Volkskrant, 14-07-9*)
euthanasieverklaring, verklaring waarbij de invuller vastlegt dat hij niet verder wil leven in
een toestand van ondraaglijk lijden, of in een
toestand die geen of nauwelijks uitzicht biedt
op terugkeer tot een redelijke en waardige levensstaat. —->
levenswensverklaring'.
Veel mensen die een euthanasieverklaring opstellen maken gebruik van de formulieren van de
NVVE. Het is echter ook mogelijk een eigen verklaring te maken.
Trouw, 09-0 1-98
euthanatica, zie citaat.
Nu euthanasie - hulp bij de beëindiging van het
leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn of
ondraaglijk lijden - een veel voorkomend onderwerp van gesprek is, kunnen we misschien de aandacht vestigen op de term 'euthanaticum', mv. 'euthanatica', waarmee de middelen worden aangeduid om euthanasie te verrichten. Een nieuw
woord kan je het niet noemen want het staat al in
de woordenboeken, maar het is wellicht nog niet
algemeen bekend.
Taalbeheersing, januari/februari 199 y
excuusallochtoon, allochtoon die men enkel in
a a n m e r k i n g laat komen voor een bepaalde
functie om niet de schijn van discriminatie te
wekken. Informele t e r m , gevormd naar analogie van het eerder ingeburgerde excuus-Tmus
.
Geen wonder, want het betreft hier een 'rijk boek
met een hoog soortelijk gewicht per bladzij', 'een
onthullende roman waar onze koloniale geschiedenis doorheen raast'. Waarom heeft dit meesterwerk het dan toch niet gehaald? Antwoord: omdat
de beschikbare ruimte voor de excuus-allochtoon
met 'Bruiloft aan zee' van Abdelkader Benali (ook

inzetbaar als 'veelbelovend debutant') al was opgevuld.
HP/De Tijd, 11-04-97
excuus-Truus, v r o u w die m e n een bepaalde functie geeft, enkel o m te bewijzen dat m e n niet
anti-feministisch of seksistisch is. Van Dale
(1992) vermeldt als synoniem de alibi-J et.
'De weerstand tegen vrouwen in een mannenberoep,' zegt Marlies Ott, 'neemt toe naarmate er
meer vrouwen bijkomen. Een enkele vrouw - dat
blijft een excuustruus.'
Vrij Nederland, 01-06-85
Het departement werd uitgebreid met een afdeling vrouwenzaken. De onbekende Süssmuth kon
aan de slag gaan. Een excuus-Truus?
Elsevier, 21-03-87
Kiel: 'Of een concern wil beslist een vrouwelijke
academicus. Ik vertrouw dat niet zo. Dat is gewoon ergens een excuus-Truus neerzetten.'
Opzij, juni 1987
Laten we beginnen met het hoogste niveau: de
ministerraad. Hier vinden we vooral de welbekende 'excuus-Truus'. De eerste vrouwelijke minister,
Marga Klompé, dateert van 1956.
Opzij, januari 1989
Maar het opgewonden deel van de zaal zag de bijstandsvrouw op het podium waarschijnlijk vooral
als de excuus-truus van de organisatoren.
Trouw, 21-01-89
De excuus-Truusen zitten in de politiek; door ons
straks een presentje te schenken dat bestaat uit een
loos woord ('excuus') hopen ze vrijuit te gaan.
Nieuwe Revu, 18-06-97
De klare taal van werkgever en werknemers werd
enkel onderbroken toen excuustruus Danielle Kaisergrüber een rapport schreef dat enkel de bedoeling had Jospin zonder al te veel gezichtsverlies zijn
draai te laten nemen.
De Morgen, 30-06-97
Eén vrouw laat Mulisch toe tot zijn ereclub van
heren: Hanne Darboven, met een uit 120 panelen
bestaand, zaalvullend werk. Een excuus-Truus met
spierballen, temidden van canonieke kerels met
granieten reputaties.
NRCHandelsblad,
02-01-98
exit-poll (<— Eng.), opiniepeiling onder kiezers,
meteen n a d a t zij de stembureaus verlaten.
PvdA-politicus Marcel van Dam verrichtte pionierswerk op het gebied van peilingen. De exit-

polls, met grafisch zichtbare verschuivingen tussen de partijen, werden in het midden van de jaren
zestig voor het eerst onder zijn leiding verricht in
de provincie Utrecht en kort daarna ook landelijk.
Elsevier, 29-05-93
Volgens de exit-polls, verricht door veertig studenten onder leiding van hoogleraar bestuurskunde, prof. P. Tops, kwamen 2016 kiezers van de bejaardenpartij van het CDA en 1782 van de PvdA.
de Volkskrant, 05-03-94
Berlusconi heeft moeite met de realiteit. 'Wij
hebben de verkiezingen gewonnen,' verklaarde hij
woensdag nog. Niet de uitslagen, maar de voor
hem veel gunstiger exit-polls zouden de ware resultaten zijn van de regionale, provinciale en plaatselijke verkiezingen van zondag.
de Volkskrant, 28-04-95
'De resultaten van deze B R T N - I S P O exit-poll zijn
uniek omdat de kiezer op het moment van de bevraging geen weet had van de verkiezingsuitslag,'
licht Swyngedouw toe.
De Morgen, 06-11-96
Van de exit polls zijn namelijk - net als bij Nederlandse verkiezingen - in de loop van de ochtend al
uitslagen bekend.
Elsevier, 09-11-96
De drie, elk met een rozet van de eigen partij op
de revers - de rode van Labour, de blauwe van de
Conservatieven, de gele van de Liberaal-Democraten - houden een 'exit-poll' waarbij de zojuist gestemdhebbenden de vraag wordt gesteld naar zijn
of haar stemgedrag en daarbij turven ze de toekomst.
Trouw, 02-05-97
eye-opener (<— Eng.), verrassing; ontnuchtering; openbaring.
Dit jaar moesten maar liefst drie staatssecretarissen voor hun politieke leven vrezen: Dick Tommei
(Volkshuisvesting), Elisabeth Schmitz (Justitie) en
Robin Linschoten (Sociale Zaken). Uiteindelijk
sneuvelde alleen de laatste. Maar de gang van zaken werkte voor de WD-fractie als 'eye-opener'.
HP/De Tijd, 22-11-96
Om de arrestaties en het proces van dag tot dag te
kunnen volgen en na te lezen hoe het zover is gekomen, is het boek ideaal. Alvast één eye-opener: vergeleken met zware collega's is De Hakkelaar
slechts een sukkelaar.
Nieuwe Revu, 02-01-97
De eye-opener in het recent verschenen boekje
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' s o misverstanden over beleggen in aandelen" staat
op bladzijde twintig, onder misverstand nummer
negen: 'Beleggen is saai en ingewikkeld.'
Elsevier, i 1-01-97
Met terugwerkende kracht is het voorval-Rombouts in de ogen van Mateman een 'eye-opener'
van jewelste geworden...
HP/De Tijd, 02-05-97
'Een eye-opener', noemde Terpstra de resultaten
van de Utrechtse economen H. Maassen van den
Brink en W. Groot.
Trouw, 24-10-97
e-zine («— Eng. E, van electronic + zine, van magazine), elektronisch tijdschrift, bijvoorbeeld
o p het WWW*.
Er zijn informatierubrieken te vinden, columns,
een drietal elektronische magazines (zogenaamde
e-zines), het ANP-nieuws en nog veel meer.
HP/De Tijd, 06-03-98
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Interpay in Utrecht, het facilitaire bedrijf van alle
Nederlandse banken, is in juni 1996 met een proef
gestart voor veiliger betalen op Internet.
Nieuwe Revu, 19-02-9-/

Fabergé-ei (epon., n a a r de Russische keizerlijke
juwelier en m a k e r van het p r o d u c t , Carl Fabergé, 1846-192.0), een van edelmetalen gem a a k t reuzenpaasei. In 1913 w a s z o ' n 'wintered het paasgeschenk van tsaar Nicolaas de
Tweede voor zijn moeder M a r i a Fjodorovna.
Een kristallen Fabergé-ei dat ooit voor de Russische keizerlijke familie is gemaakt en een grote,
hartvormige diamant hebben op veilingen recordprijzen opgebracht. Het 'Winterei' bracht bij
Christie's bijna tien miljoen gulden op; de diamant
bij Sotheby's ruim negen miljoen gulden.
Trouw, 18-11-94

faciliteren, zie citaat; voornamelijk in financiële
kringen. —> facilitair* bedrijf.
Faciliteren. Mogelijk maken. Opvolger van het
oude 'voorwaarden scheppen'. Tk zie mijn taak
vooral als een faciliterende.' Ook: Tk ben een facilitator.'
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996

facilitair bedrijf (vgl. Eng. facilities house), omroepproductiebedrijf dat ondersteunende (technische) voorzieningen verschaft voor het m a ken van een p r o g r a m m a of film. M e e r algemeen: bedrijf dat technische hulp verleent. —>
faciliteren'.
De Raad van Beheer van de N O S wil fors gaan bezuinigen. Verder zal een studie worden verricht
naar inperking van het budget van het facilitaire
bedrijf.
NRC Handelsblad, 18-02-83
Een van de nieuwe producenten is Aad van Dam.
Met zijn pas opgerichte bedrijf Jam Productions
maakt hij één programma: Blizz. De Tros heeft er
vijftien afleveringen van aangekocht. Hij heeft een
facilitair bedrijf waar de bedenkers van het programma graag een pilot wilden opnemen.
Vrij Nederland, 08-06-91
Tegenwoordig kunnen de omroepen kiezen uit
verschillende facilitaire bedrijven omdat ze niet
meer verplicht zijn met het N O B in zee te gaan.
Kijk, oktober 1991
Het facilitair bedrijf van Stads TV maakt al sinds
de oprichting bedrijfsfilms, spotjes voor gemeentelijke diensten en vacaturespotjes.
de Volkskrant, 18-04-92
De verwachting is overigens niet, dat de bestaande omroepen nu met het Nuis-geld hun budgetten
kunnen verdubbelen en alsnog 'Hilversummetje'
gaan spelen. Ten eerste staan ze flink in het krijt bij
de facilitaire bedrijven van de kabelexploitanten,
zoals Castel van Edon.
Elsevier, 21-09-96

factie (<— Eng. faction*), fictie, gebaseerd o p
ware gebeurtenissen; docudrama*. Een bekend
Nederlands beoefenaar van factie is thrillerschrijver T h o m a s R o s s , die in 1996 de G o u d e n
Strop w o n met het boek Koerier voor Sarajevo.
H e t w o o r d bestaat bij ons al langer in de betekenis 'agerende politieke g r o e p ' (Van Dale,
1992), m a a r de nieuwe betekenis werd a n n o
1997 nog in geen enkel w o o r d e n b o e k opgenomen. Van Dale vermeldt overigens wel faction.
Factie is, zoals de naam al zegt, een mengeling
van 'fact' en 'fiction', van waarheid en verzinsel.
Bijvoorbeeld een boek over Patrick Kluivert, die
met een paar andere spelers van AC Milan verwikkeld raakt in een omkoopschandaal. Kluivert
speelt inderdaad voor AC Milan, maar waarmee hij
in de publiciteit is gekomen, nog niet met een omkoopschandaal.
HP/De Tijd, 24-10-97
faction (<— Eng.; woordspeling met facts en fiction), fictie, gebaseerd o p w a r e gebeurtenissen;
docudrama*. De grens tussen werkelijkheid
en verzinsel is vaak moeilijk te trekken. Kan zowel een literair genre zijn als een filmtechniek.
Tegenwoordig duikt ook de vertaling factie*
op.
Literaire vermenging van fictie en feit, in het
Amerikaans 'faction' geheten, is in - maar waarom doen zoveel vrouwen (Nolthenius, Van Aschs)
het ineens, en zijn het bijna altijd de levens van wie
slechter af zijn dan zijzelven?
Opzij, februari 1989
Afgezien van de stijl, die in zijn effectbejag soms
te ver doorschiet, is 'De laatste Nederlandse man'
een interessant en intrigerend boek. Het opent op
een faction-achtige manier: in de hoop iets te vin-
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den over rellen tijdens de op 17 februari 1935 gespeelde voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland
raadpleegt de ikfiguur de archieven, waarbij hij
stuit op het dossier van een onopgehelderde verdwijning.
HP'/De Tijd, 29-10-93
Faction: Samentrekking van het Engelse facts en
fiction, feiten en verzinsel. Nieuw (?) genre in de literatuur waarbij moeilijk de lijn kan worden getrokken tussen werkelijkheid en verzinsel.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
En zo gaat Nederland onvervaard het volgende
millennium tegemoet, waarin ons blijkens de 'faction'-reportage 'De euro-ramp van 2002' nog heel
wat malheur te wachten staat.
HP/De Tijd, 20-12-96
Het ligt in zijn bedoeling geen fictie maar 'faction' te maken. Een verhaal gebaseerd op echt gebeurde feiten.
De Morgen, 21-08-9-/
Tomas Ross - die de eerste twintig boeken van
zijn oeuvre inmiddels heeft afgescheiden - en de
Vlaming Bob Mendes schrijven (onder meer) 'faction', een combinatie van fictie en feiten.
Vrij Nederland, 11-10-97
-factor, modieus achtervoegsel, vooral populair
geworden n a d a t R u d y Kousbroek het w o o r d
aaibaarheidsfactor*
introduceerde. —>
-gehalte*.
Ik wil m'n eigen emoties, roots en integriteit erin
terug kunnen vinden en niet enkel beoordeeld worden op de feestbaarheids-factor.
Oor, 09-01-93
Nieuwe auto? Kies voor de hoogste flirtfactor.
Cosmopolitan, maart 1993
Het was de zomer van 1988 en zieke zeehonden
spoelden bij bosjes aan op de stranden van Noordwest-Europa. Stervend, ten prooi aan een wirwar
van infecties, lieten ze zich gedwee pikken door gemene rotmeeuwen, zo stond dagelijks larmoyant in
de krant. Wat was de oorzaak van de mysterieuze
sterfte van de beesten met de hoge troetelfactor?
Elsevier, 25-01-94
De 'bespreekbaarheidsfactor', zeg maar de vraag
of een romanthema zich leent voor een goed kringgesprek, wordt ook door andere observanten aangeroerd.
HP/De Tijd, 21-04-95
Crenshaw is een bedreven ambachtsman: zijn
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liedjes drijven steevast op verlangen en romantiek,
hangen aan elkaar met onweerstaanbare hooks en
bezitten een meezingbaarheidsfactor waar A B BA
een punt aan kan zuigen.
De Morgen, 10-01-97
factor acht, substantie in het bloed die essentieel
is voor het stollingsproces en die ontbreekt bij
hemofilie. Medisch jargon.
Hemofiliepatiënten bleken uiterst kwetsbaar
voor het virus. Factor acht, waarmee ze zich soms
drie keer per week inspuiten, is een concentraat uit
het bloed van tienduizenden donors.
HP/De Tijd, 24-01-92
Bloed is gevaarlijk. Ook zonder aids. Het bloed
van een kerngezonde donor kan een hemofiliepatiënt (en elke andere patiënt) goed ziek maken.
Daarom wordt er meestal heel wat ondernomen
met het bloed, voordat de patiënt het krijgt toegediend. Eerst wordt het gescheiden in bloedcellen en
plasma, een vloeistof die niet veel meer bevat dan
water en eiwitten. Als dat plasma een tijdje staat,
zakken er verklonterde delen naar de bodem,
waarin de eiwitten zich hebben opgehoopt: het
cryoprecipaat.In die betrekkelijk geconcentreerde
vorm werd het jarenlang gegeven aan hemofiliepatiënten. Die missen namelijk een bepaald eiwit
in hun bloed, waardoor bij hen een wond nooit
heelt, maar blijft doorbloeden tot er niets meer
over is. Dat eiwit is het stollingseiwit 'factor v i n ' .
Vrij Nederland, 25-01-92
fakbar, in Vlaanderen: studentencafé, beheerd
en uitgebaat door studenten die tot eenzelfde
faculteit behoren. H e t bier is er doorgaans
goedkoper dan in andere cafés.
In het Leuvense gaan een drietal fakbars een onzekere toekomst tegemoet.
Campus, februari 1988
fakkelballade (<— Eng. torchsong), zekere muziekstijl; zie citaten.
Trout zelf heeft een broertje dood aan puristen en
waagt zich zelfs steeds vaker naast de geijkte
bluespaden, via onder meer gedragen fakkelballades en allerhande akoestische en poppy uitstapjes.
Oor, 16-05-92
De gitaren zijn wat harder gezet en naast de gebruikelijke zwaar aangezette fakkelballades staan
er ook een aantal uptempo popsongs op deze C D .
Oor, 10-07-93

familie Doorsnee, cliché voor het 'doorsneegezin'. Oorspronkelijk de titel van een populair
radiofeuilleton uit de jaren vijftig, o p tekst van
Annie M . G . Schmidt. De u i t d r u k k i n g is wellicht al oud, m a a r w o r d t pas in de jaren tachtig
frequent gebruikt. In de h a n d w o o r d e n b o e k e n
a n n o 1997 w o r d t de t e r m niet vermeld.
Het beeld dat Sultan van zijn ouders schetst is dat
van de geslaagde Familie Doorsnee.
NRC Handelsblad, 05-11-93
We hebben geen Familie Doorsnee met een man
die buitenshuis de kost verdient en de vrouw die
thuis een paar kinderen opvoedt.
Elsevier, 05-04-97
Het is een verbazend standvastige constante in de
samenleving: de artistieke liefhebberij. Vele honderdduizenden amateurschilders, zangers, acteurs
en filmers zijn actief, en een nieuw legioen van
schrijvers, popmuzikanten en vut-koren dient zich
aan. Een blik achter de schermen van de grootste
Familie Doorsnee.
Elsevier, 14-06-9-/
familiezender, (commerciële) televisiezender die
a m u s e m e n t voor het hele gezin brengt. In
Vlaanderen vooral van toepassing o p de commerciële o m r o e p V T M . Soms minachtend gebruikt d o o r kijkers van de o p e n b a r e o m r o e p
VRT.

VTM moet opnieuw een ruime familiezender
worden, Kanaal 2 is voor de jongeren.
De Standaard, 11-07-97
fanzine (<— Eng.; van fan + magazine), een
in kleine oplagen verspreid fanblad, meestal gestencild en aaneengeniet. O p g e k o m e n
eind jaren zeventig, samen met de p u n k b e weging.
Belangrijker zijn de muziekbladen die onder te
verdelen zijn in fanzines - blaadjes met een hoop
foto's, weinig tekst en veel reclame - en de serieuzere muziektijdschriften waarin de verhoudingen
ongeveer omgekeerd liggen.
Jeugd en Samenleving, augustus/september
1985
Ik lees Sniffin' Glue, hét fanzine, punk van binnenuit.
Fabiola, mei 1986
Terug van weggeweest zijn tevens de zelfgemaakte 'fanzines', die een discussieplatform vormen
voor de standpunten in het milieu: antimilitarisme, anarchie, antireligiositeit, macrobiotiek en -

daarmee gepaard gaand - een zich afzetten tegen
de agro- en bio-industrie.
Patrick Allegaert en Luc Vanmarcke: Op lawaai.
Jongeren en cultuur, 1989
Bij Sportspages staan in de rekken kostbare standaardwerken die minutieus de roemruchte historie
van clubs als Millwall en Leyton Oriënt beschrijven en een hele rij 'fanzines', die de gestencilde
clubliefde uitdragen van alternatieve supporters:
voetbal-samizdat.
HP/De Tijd, 26-11-93
Daartoe is tegelijk met zijn nieuwe, vierde roman
'Blauw Curacao' een Kees 't Hart-fanzine op de
markt gebracht.
Vrij Nederland, 02-11-96
fashion victim (<— Eng.), iemand die geobsedeerd is d o o r m o d e en alle trends nauwlettend
en tot in het ridicule volgt; modeslaaf. Dit pejoratieve w o o r d w e r d in 1983 gelanceerd door
Women's Wear, de bijbel van de internationale
modeverkopers. In de jaren negentig ook bij
ons doorgedrongen.
Je kijkt eens in de klerenkast, vergelijkt de inhoud met de foto's in de bladen; op het eerste
oog voldoen de kleren aan de eisen van de allerlaatste mode. Bij nadere inspectie, en als 'fashion
victim' let je nu op de details, zie je dat het niet zo
is.
Elsevier, 02-11-96
Alternativo's hebben veel te sterk aangezette,
hard makende, zwarte lijnen om de ogen, Albert
Cuypmeisjes omringen hun vleeskleurig geverfde
lippen met donkerbruin, en 'fashion victims' zijn
deze zomer massaal aan de hevig glimmende maquillage.
HP/De Tijd, 04-07-97
Weliswaar was een Pravda-rugzakje begin jaren
negentig een van de meest geliefde accessoires onder 'fashion victims', maar het Pravda-logo was
indertijd erg bescheiden aangebracht en nog niet
erg bekend en de tassen waren allemaal nog van
'understated' nylon.
HP/De Tijd, 03-10-97
fast-break (<— Eng.), bij basketbal: een snelle
offensieve uitbraak na het bemachtigen van de

bal.
Met een zeer sterk spelende Butch Wade, een
schotvaardige Luc Van Vooren en soms splijtende
'fast breaks' hielden de Gentenaars lange tijd
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stand tegen een ploeg die zich kon optrekken aan
het brio van verschillende spelers.
De Standaard, 28-07-88
fast-food (<— Eng.), snelle h a p , gemaksvoedsel:
snel bereid voedsel, zoals bijvoorbeeld h a m b u r gers, kroketten, döner kebab en i.h.b. de Big
M a c s en de ' b u r g e r s ' uit de Amerikaanse m a s saproductie.
Catering van Dikker & Thijs of 'fast food' uit de
magnetron.
Karla Fobrbeck en Huub Kuijpers: Van totem tot
lifestyle, 1987
Ze raakt verslaafd aan drugs en alkohol en eet
uitsluitend fast food.
Fabiola, maart 1987
In de keukens heerst een lopende-bandregime,
waar het personeel volgens ontelbare instructies
uit dikke handboeken, volgens strakke tijdschema's en met strenge normen het 'fast food' binnen
een minuut aan de bezoekers dient te serveren.
HP/De Tijd, 29-11-96
Fast food is er op elk uur van de dag en nacht,
evenals klimaatbeheersing, vrije seks, arbeidsloos
inkomen en plastische chirurgie die de jeugd verlengt.
NRC Handelsblad,
25-04-97
overdrachtelijk m.b.t. p r o d u c t e n die snel consumeerbaar zijn, bijvoorbeeld gemakkelijk leesbare tijdschriften.
Zijn ze het kunstmedium van de jaren tachtig, de
nieuwe 'Gesammtkunst', de plaats waar de scheppingskracht van de popcomponist en de fantasie
van de videokunstenaar elkaar ontmoeten - of
slechts ordinaire reclame, visuele fast-food, opium
voor de jeugd, postmoderne kitch?
Fenomenen van de jeugdcultuur, 1989
fatwah (<— Arab.), in het islamitisch recht de
bindende uitspraak van een geestelijke autoriteit. H e t boek De duivelsverzen van de Britse
auteur Salman R u s h d i e , afkomstig uit Indië en
van huis uit moslim, werd als beledigend voor
de islam beschouwd. De ayatollah Roehallah
Chomeiny veroordeelde de schrijver in 1989 ter
d o o d door middel van een f a t w a h . Deze werd
pas in 1998 ingetrokken.
Rushdie leeft nog steeds ondergedoken nadat
ayatollah Chomeini drie jaar geleden omwille van
het, naar diens oordeel 'godslasterlijke' boek, een
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'fatwah" over hem uitsprak, waarin zijn dood werd
geëist.
De Morgen, 27-03-92
Toen de hetze rond de 'Duivelsverzen' van Rush
die begon, meende een Egyptische splintergroepering dat publikatie hiervan nooit plaatsgevonden
had als er eerder over Mahfoez een 'fatwa' uitgeroepen was.
HP/De Tijd, 08-05-92
In november verklaarde de Iraanse opperrechter
Morteza Moqtadaci dat alle moslims de plicht
hadden mij te doden, waarmee hij aangaf hoe onwaar de bewering van Iran was dat de fatwa geheel
los stond van de Iraanse regering.
DS Magazine, 19-02-9}
Woensdag 10 november, de avond voor zijn geruchtmakende persconferentie, werd Salman
Rushdie ontvangen door de Amsterdamse burgemeester Van Thijn. Daar werd ook de Nederlandse
afdeling van het Committee for the Defence of
Rushdie and his Publishers geïntroduceerd. Rushdie werd immers met de fatwa van de Iraanse ayatollah Khomeini vogelvrij verklaard vanwege zijn
boek 'De Duivelsverzen'.
HP/De Tijd, 19-11-95
De fatwa tegen Salman Rushdie door ayatollah
Khomeiny werd ook gezien als een exclusief geval.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
Gageldonk voelt zich niet veilig meer nadat hij
van de politie heeft gehoord dat de harde kern van
Ajax een 'fatwa' of doodvonnis over hem heeft uitgesproken.
De Morgen, 04-04-97
fauteuil: in een-zitten, winnen (<— Fr. arriver
dans un fauteuil), bij het wielrennen: zonder
veel moeite, erg gemakkelijk w i n n e n , de eindstreep halen. —» met de vingers" in de neus; in
een zetel*.
Deze keer kwam ik door Godefroot in een fauteuil te zitten, waardoor ik profiteerde en waardoor ik eigenlijk Milaan-San Remo won.
Gijs Zandbergen: Alleen op kop, 1980
Krabbé werd in een fauteuil naar de eindstreep
gebracht.
Tim Krabbé: De renner, 1984
Met zijn ploegmaten Boorsma, Wolsink en Vaanhold (reed niet echt goed, maar was in de finale
toch nuttig mee) als afstoppers, zat Vos natuurlijk
in een fauteuil.
Wieier Revue, 27-05-88

fax(apparaat) (van Lat. facsimile ' m a a k hetzelfde'), a p p a r a a t w a a r m e e berichten telefonisch
via geluidssignalen (elektrische impulsen) verzonden en o n t v a n g e n k u n n e n w o r d e n . Een
f a x a p p a r a a t w a s ooit een d u u r stukje technologie dat voornamelijk gebruikt w e r d d o o r bedrijven en instanties zoals de politie, die hiermee snel tekst en afbeeldingen konden verzenden. Sinds het begin van de jaren tachtig ook
binnen het bereik van de doorsnee burger. Wie
denkt d a t het hier o m een m o d e r n e uitvinding
gaat, heeft het m i s . H e t a p p a r a a t w e r d r o n d
1843 uitgevonden d o o r de zoon van een Schotse keuterboer. De geestelijke vader w a s een zekere Alexander Bain. Zijn uitvinding w e r d echter nooit serieus genomen en Bain gold als stapelgek. M e e r d a n honderd jaar later ontdekte
een Brits tekenaar, Tim H u n k i n , een uit 1843
daterend p a t e n t . In 1993 werd een replica van
Bains machine onthuld in het Londense Wetenschapsmuseum. De m a n b o u w d e deze eerste
fax dertig jaar v o o r d a t een andere Schot,
Alexander G r a h a m Bell, de telefoon uitvond.
Facsimile apparaat. Een zend/ontvang-apparaat
dat gebruikt wordt voor het vervaardigen van facsimile weergave van geschriften, drukwerk, tekeningen etc. en het overdragen daarvan via communicatieverbindingen.
Het geïllustreerde computerwoordenboek,
1984
De naam fax is afgeleid van de Latijnse woorden
fac simile. Dat betekent: ik maak gelijk. Het is
niets anders dan een apparaat dat op afstand kopieert. In je eigen fax stop je een paginaatje tekst of
een afbeelding, je laat de fax een telefoonnummer
draaien van een andere faxbezitter en even later is
het spul overgeseind en afgedrukt op het faxpapier
van de ontvanger. Het systeem werkt zo goed dat
er 90 duizend van die apparaten in Nederland
staan, terwijl omstreeks 1980 nog geen mens wist
wat een fax was. Volgens de PTT verdubbelt het
aantal verkochte apparaten per jaar.
de Volkskrant, 31-12-88
Fax, een afkorting voor facsimilé, is het via de gewone telefoonlijn doorgeven van documenten. De
documenten worden bij de afzender afgetast (gescand) en bij de ontvanger op thermisch papier afgedrukt. Sedert 1987 is de fax in een onvoorstelbaar tempo in het bedrijfsleven ingevoerd.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
Woordenboek Nieuwe Media, 1989
Fax. Brief die in een paar seconden waar ook ter

wereld (waar ook een fax is) aankomt. Het enige
apparaat dat zelfs door tegenstanders van de moderne techniek zonder enige moeite kan worden
bediend. Gegeven de universeel afnemende dienstverlening van de PTT was de fax een belangrijke
uitvinding. Enig ondervonden nadeel: in ruimten
waar de fax voor iedereen toegankelijk is, kantoren bij voorbeeld, is er veel sprake van schending
van het briefgeheim.
Vrij Nederland, 06-05-95
faxmail (<— Eng.), faxberichten die m e n ontvangt via een c o m p u t e r m o d e m , ook wanneer
men niet thuis is. Tot voorheen was faxen via de
computer voor veel computergebruikers n o g
geen volwaardig alternatief voor de gewone
fax, o m d a t ze alleen k u n n e n faxen als ze thuis
zijn en de computer aanstaat, PTT Telecom experimenteert sinds 1997 met deze nieuwe techniek.
Naast de voice-mail komt PTT-telecom volgend
jaar ook met 'fax-mail' op de markt. Voor mensen
die nu op hun computer een fax-programma hebben, wordt het dan mogelijk ook faxen te ontvangen als hun computer uitstaat.
Trouw, 13-12-96
features (<— Eng.), hoofdartikelen; non-fictieartikelen, meestal geïllustreerd en bestemd voor
k r a n t e n of tijdschriften.
In de sectie, die we in modern krantenjargon de
'features' noemen, ook al een 'rijm' van toen op
nu.
Haagse Post, 16-08-86
Tegenstanders noemen ons wel de 'Privé' van het
zakenleven, maar als je honderd 'features' die in
ons blad hebben gestaan op een rij legt, zitten daar
hooguit vijf 'Privé'-achtige verhalen tussen.
Vrij Nederland, 09-04-94
FED (<— Am.-Eng.; afk. van Federal Reserve
Board), de Amerikaanse centrale b a n k . —>

Buba*.
Het beleid van de Fed (de Amerikaanse centrale
bank) heeft grote invloed op de rente, waar ook ter
wereld.
HP/De Tijd, 14-11-97
feeds (<— Eng.), aanduiding in het televisie jargon voor a a n elkaar gemonteerde nieuwsbeelden. N a elk beeld volgt een tekstpagina w a a r o p
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tijdsduur, afkomst en andere technische informatie van het volgende fragment worden vermeld.
Alleen commerciële omroepen (de 'independents'
in Visnews-jargon) kunnen een abonnement nemen op een of meer 'feeds' van Visnews.
Vrij Nederland, 3 0-01-93

ook als zelfstandig n a a m w o o r d : een feministisch-socialistisch ingestelde vrouw.
De 'femsocs' (marxistisch feministen) maakten
zich bijvoorbeeld sterk voor een drastische opwaardering van het huishoudelijk werk...
Ed van Eeden en Peter Nijssen: Jong in de jaren
'70. Tijdsbeeld van een generatie

feest der feesten, het belangrijkste feest. De van
oorsprong Hebreeuwse superlatiefconstructie
met een genitief meervoud, welbekend uit bijbelvertalingen, is de laatste jaren erg populair
geworden. —> baas* der bazen; tocht* der tochten*.
We moesten zeker Z5 jaar hebben om naar het
'feest der feesten' toe te kunnen werken.
Nieuwe Revu, 26-03-97

fietseling, in Vlaanderen: fietstocht waarbij op
ludieke wijze actie voor iets gevoerd w o r d t . De
term werd in de jaren tachtig gelanceerd door
de V l a a m s e groene partij A G A L E V .
Daarna komt er een 'fietseling' waarbij duizenden fietsers (scholieren, leraren en ouders) vanuit
de Voorkempen naar de Antwerpse grote markt
trekken.
De Nieuwe Maand, januari/februari 1985
In de vovo-hallen, recht tegenover de PAXpoort, blaast vu-voorzitter Bert Anciaux uit van
zijn 'vredesfietseling', een fietstocht voor vrede en
verdraagzaamheid door Vlaanderen heen.
De Morgen, 31-08-92
'Met de fietseling in mei was er 30.000 man op
twee wielen in de stad,' schuddekopt een man in
professionele rennersuitrusting.
De Morgen, 17-10-94

feestbeest, informeel voor 'fuifnummer; iem a n d die van feesten, plezier m a k e n h o u d t ' .
Toch zijn lesbiennes meestal niet zulke feestbeesten als homo's.
HP/De Tijd, 31-07-98
Ben met een stel vriendinnen op stap, maar ik
ben het feestbeest van het stel.
Nieuwe Revu, 05-08-98
femme (<— Fr. ' v r o u w ' ) , v r o u w die in een lesbische relatie de vrouwelijke rol vervult. —>
butch*.
Behalve dat valt ze niet op de femmes.
Anja Meulenbelt: De bewondering, 1987
femsoc (afk. van
feministisch-socialistiscb),
marxistisch-feministisch; strijdbaar. Informeel.
Ik heb ze nodig, mijn femsoc-vrouwen, dat is
waar.
Anja Meulenbelt: De schaamte voorbij, 1980
... een groep enthousiaste vrouwen uit de femsoc-beweging.
Opzij, maart 1989
Femsoc. Afko van feministisch-socialistisch.
'Zij is femsoc', daarmee behorend tot de harde
kern van strijdbare 'meiden' (...). Solidariteitstaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
Andere politici zagen hun vrouw als partner, zoals Den Uyl zijn 'fem-soc'-echtgenote Liesbeth.
Elsevier, 30-03-96
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filmen: n i e t t e - , informeel voor 'niet te geloven;
buitengewoon'.
Er wordt wat speed geslikt... niet te filmen gewoon .
A.F.Th, van der Heijden: De slag om de Blauwbrug, 1983
Last in line zijn de heren van Dio, die momenteel
de internationale HM-wereld polsen voor deelname aan Headbangers voor Afrika. Niet te filmen.
Oor, 06-04-85
Ha, totale verwarring, 'niet te filmen'.
Gregor Frenkel Frank: Patsers en prolurken, 1991
filofax (<— Eng.; alternatieve spelling van file of
facts), handelsmerk voor een agenda met losse
bladen. H e t p r o d u c t zelf bestaat al ettelijke decennia (het handelsmerk w e r d al in de jaren
dertig geregistreerd), m a a r de n a a m zelf kreeg
pas eind jaren tachtig algemene bekendheid. Filofax werd aanvankelijk vooral geassocieerd
met yup (pie)'s*.
Het is losbladig, heeft een ringband en zit in een
met de hand gemaakt leren kaft. De 'personal organiser' heet het officieel, maar mensen die eraan

verslaafd zijn hebben het over alter ego of mobiele
identiteit. Hoe het ook zij, de Filofax-agenda is het
beste statussymbool sinds Burberry synoniem
werd voor regenjas.
Haagse Post, 28-11-87
De Filofax is geen trend, meent Horn. Nee, de
outfit van het bedrijfsleven is eindelijk compleet:
'De zakenman kleedt zich al jaren in een goed pak
met das. Hij draagt schoenen van drieëneenhalf
honderd gulden en heeft ook al jaren een mooie
tas. Maar de agenda was vergeten, dat was zo'n rafelige, ouwe Succes-agenda.'
de Volkskrant, 07-01-89
Filofax maakt al 63 jaar een losbladige agenda.
In 1984, toen geen yuppie zich meende te kunnen
vertonen zonder een Filofax-agenda, verdrievoudigde de omzet van de onderneming.
NRCHandelsblad,
06-04-90
Dan laten we de kostbare 'collage organizer', die
sterk aan de snobistische, volwassen Filofax doet
denken, even buiten beschouwing.
Elsevier, 14-08-9)
De blonde haviksneus gaf geen krimp. Zij luisterde met een half oor, noteerde af en toe iets in de
grote Filofax die ze op schoot had en keek verder
veel naar beneden, waar de zee schitterde in het
licht van de ondergaande zon.
Esquire, november/december
1993
Aan een Filofax kun je aflezen of je met een interessant persoon te maken hebt, schreef een Engelse
journaliste in de hoogdagen van de yuppies.
De Morgen, 14-09-96
Leuk is het adressenboekje. Luitjes die hun filofax missen, zullen hun hart ophalen aan de ouderwetse look van dat ding.
Computer Magazine, maart 1997
firewall (<— Eng.), beveiligingsconstructie o m
een lokaal c o m p u t e r n e t w e r k van de buitenwereld af te schermen w a n n e e r het w o r d t aangesloten o p het wereldwijde Internet*. Gebruikers k u n n e n d a n wel n a a r buiten, m a a r omgekeerd k u n n e n ze niet z o m a a r binnen. H e t mechanisme d a t gebruikt w o r d t , k a n sterk variëren. Er zijn echter steeds twee principes die elk a a r aanvullen: het eerste zorgt ervoor d a t alle
ongewenste dataverkeer w o r d t tegengehouden,
terwijl het tweede zich specialiseert in het herkennen en doorlaten van het wel gewenste dataverkeer.
Firewall. Brandscherm. De maatregelen (meestal

software-matig) die ervoor moeten zorgen dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot een
computersysteem. Firewalls kunnen bestaan uit
een combinatie van wachtwoordbeveiligingen en
het constant registreren van wie er op welk moment op een systeem actief is.
Henk Rijks: Cybertalk, compulingo en netiquette,
Speciale aandacht verdient de 'firewall', programmatuur die ertoe dient om uw intranet ontoegankelijk te maken voor onwelkome gasten.
Personam Computer Magazine, februari 1997
Een firewall is de geaccepteerde manier van Intranet-beveiliging.
Computer thuis in bedrijf, april 1997
Toch waren er nog wel wat problemen op te lossen. In de eerste plaats op het gebied van de veiligheid. Op dat vlak heeft Internet immers geen goede
reputatie. Maar volgens Peeters is hier met een
softwarepakketje bij de klant en een zogenaamde
'firewall' bij de bank een goede oplossing voor gevonden.
De Morgen, 21-04-97
Wanneer u het woord 'firewall' hoort, denkt u
wellicht aan een groot, angstwekkend product, dat
draait onder Unix en gemakkelijk meer dan een
miljoen kan kosten. Het afgelopen jaar werd deze
traditionele definitie echter volledig achterhaald.
Stilaan wordt de markt overspoeld door firewalls
die gebaseerd zijn op Windows NT en firewalls die
op maat gemaakt zijn voor specifieke bedrijfssituaties.
PC Magazine, februari 1998
first lady (<— Eng.), echtgenote van een president of regeringsleider.
Rolvaste first ladies zijn evenzeer het mikpunt
van kwaadaardige spot als hun wat kloekere collega's.
Opzij, mei 1987
fiscale amnestie, in België: het d o o r fiscale fraudeurs ontlopen van strafvervolging o p voorw a a r d e dat ze een eenmalige volledige fiscale
aangifte verrichten. Z e krijgen van de overheid
gedurende een bepaalde periode alsnog de kans
o m belastingen te betalen en o p die manier h u n
illegale situatie recht te trekken. Bedoeld om de
witteboordencriminaliteit aan te p a k k e n . H e t
begrip dook al in het midden van de jaren negentig o p . In 1997 w e r d er d o o r de christen-de-
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mocraten een wetsvoorstel over ingediend dat
aanvankelijk op veel kritiek stuitte.
Het partijbureau van de CVP heeft zich vorige
week maandag beraden over het wetsvoorstel tot
fiscale amnestie dat is uitgewerkt door de Antwerpse professor Victor Dauginet. Het voorstel
lekte enkele dagen terug uit via 'De Standaard'.
De Morgen, 10-1 1-97
fiscale vluchteling, iemand die omwille van de
belastingen n a a r een fiscaal gunstiger land verhuist. Pejoratief.
'Fiscale vluchtelingen' worden ze genoemd,
maar directeur Smulders houdt niet van die benaming. Hij is een van hen. Negen jaar geleden kocht
hij een stulpje in Poppel, niet ver onder Tilburg.
Smulders en zijn gezin ontdekten dat er 'grote cultuurverschillen' waren tussen Nederlanders en
Belgen en dat er bij hen en andere geëmigreerde
landgenoten behoefte bestond aan informatie in de
breedste zin van het woord.
NRC Handelsblad,
i4-0s-97
fistfucking;fistfucken (<— Eng. to fistfuck + -en),
vuistneuken; v o r m van geslachtsverkeer w a a r bij de vuist in de anus van een ander persoon ged u w d w o r d t . Voornamelijk onder homoseksuelen.
' O god,' dacht Lewedorp, 'hij wil dat ik hem fistfuck!'
Guus Vleugel: Een valse nicht, 1985
Maar als je door de Amsterdamse rosse buurt
loopt, doe je er wel goed aan je kentekens op de
juiste plaats te dragen. Anders zou je wel eens gefistfucked terug kunnen komen.
Humo, 03-12-87
Ze denken dat ik me drie keer per week laat fistfucken als ze weten dat ik naar een leerbar ga.
Nieuwe Revu, 11-01-95
Ze komen op motoren uit Duitsland en willen alleen maar 'fistfucken' (een vuist in de kont duwen).
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
Ook folders over fistfucken, plas- en poepsex
gaan niet te ver, zegt Linschoten.
Nieuwe Revu, 18-03-98
fladderfiets, overdekte fiets.
De eerste vijf solo's of 'fladderfietsen' - overdekte fietsen - zijn gisteren overgedragen aan mede-
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werkers van het ministerie van verkeer en water
staat. Ze gaan het nieuwe type voertuig een maand
lang testen in hun woon-werkverkeer.
Het Parool, 12-o s-9o
flankerend beleid, bezuinigingsplan dat omscholing, afvloeiing en overplaatsing omvat;
beleid gericht op afslanking m a a r gepaard
gaande met een sociaal plan: het tweede dient
om het eerste te flankeren ofte steunen. Een
dergelijk beleid m o e t ervoor zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld zieken,
niet het slachtoffer worden van een (overheids)maatregel.
Van de 250 miljoen moet volgens afspraak 200
miljoen besteed worden aan het zogenoemde flankerend beleid (het sociaal plan bij de afslanking,
dat omscholing, afvloeiing en overplaatsing omvat).
de Volkskrant, 22-05-87
Dan is er nog de originele uitvinding van het flankerend beleid. Zelfstandig wonende bejaarden
kunnen dan gedurende maximaal zes weken komen 'logeren' in het bejaardenhuis a raison van zeven gulden eigen bijdrage per dag plus een aanvullende subsidie tot 40 procent van de dagprijs.
de Volkskrant,
13-06-87
Een oud-ambtenaar: 'Flankerend beleid was een
vondst van Albeda. Dat moest erbij. En flankerend
beleid was altijd geld uitgeven. Werkgelegenheidsprogramma's, allerlei dingen die de pijn van het
bezuinigen moesten verminderen.'
Elsevier, 24-09-88
Als we geen plannen maken, redeneren politici,
moeten er misschien wel aanpassingen komen aan
de kostenkant. Dan moet het minimumloon misschien wel omlaag. Daaraan wil de politiek haar
vingers niet branden. Zo'n maatregel kost massa's
stemmen. Immers aan dat minimumloon zitten
miljoenen sociale uitkeringen vastgeklonken. Om
die consequenties te omzeilen bedacht Albeda de
term flankerend beleid. 'Draai maar, verzin maar
wat, geld is altijd wel te vinden,' verzucht de ambtelijke topman.
Elsevier, 1 <>-i 0-88
Wij zullen in de toekomst de concurrentie aan
moeten gaan met de gezinszorg en de kruisvereniging. De hulp die bedoeld wordt in de term flankerend beleid, kunnen wij ook aanbieden.
de Volkskrant, 22-10-88
De Nederlandse gemeenten moeten aan de hand

van dat 'boek' de hondepenning gaan invoeren, het
'gebod' uitvaardigen dat de eigenaar de poep van
eigen hond opruimt, als hij dat niet doet, krijgt hij
een boete van minstens ƒ 2.50,-. Tegelijkertijd
moeten de gemeenten een 'flankerend' beleid voeren van intensieve surveillance en voorlichting.
R. Ferdinandusse: Gedachten op dinsdagochtend,
1991
flapchirurgie, v o r m van plastische chirurgie
waarbij een stuk huid, vet en w a t spierweefsel
uit buik, dijen of billen genomen w o r d t . Dikke
patiënten zijn d a n ook uitstekende k a n d i d a t e n
voor deze techniek. Voordelen van flapchirurgie tegenover een siliconenbehandeling zijn talrijk: de bloedtoevoer is gezonder; er w o r d t minder spierweefsel verplaatst en chirurgen zijn
veel beter in staat o m tot een natuurlijk resultaat te k o m e n .
Meer en meer Amerikaanse mastectomie-patiënten laten hun borsten rekonstrueren met vet van
hun buik, dijen of billen. De nieuwe techniek, die
de plastische naam 'flapchirurgie' heeft meegekregen, is moeilijk en tijdrovend maar biedt volgens
de 'American Society of Plastic and Reconstructive
Surgeons' enorme voordelen tegenover de klassieke rekonstruktiemethodes.
De Morgen, 29-09-90
flappen tappen, geld uit een flappentap'
halen.
Slang.
Ook geld uit de muur wordt steeds populairder.
Het flappen tappen is het laatste jaar weer met zeven procent toegenomen.
Elsevier, 26-04-97
flappentap, slang voor ' g e l d a u t o m a a t ' .
Flappentap. Geldautomaat. Lelijke klank, gekunstelde humor. Popietaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
Als je naar huis gaat voordat de beurs is afgelopen en je loopt dan door de gang, dan wordt het alweer een stuk rustiger behalve bij de flappentap in
de muur.
Computer thuis in bedrijf, nr. 9/96
flashy (<— Eng.), opzichtig.
De kledingcode is opvallend simpel. De mannen
dragen alles wat niet 'flashy' is en geven voornamelijk hun demonstratie van goede smaak door
uitgekookte kapsels.
Vinyl, februari 1986

'Als het er maar flashy uitziet,' omschreef een
door Elseviers Weekblad aangehaalde verkoopster
het soort artikelen dat 'Jappies' het liefste kopen.
Lisette Thooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986
flatwacht(er), opzichter in flatgebouwen die
eveneens optreedt als een soort klusjesman.
Flatwacht: waker over gang van zaken in Bijlmerflats, vanaf 1 december in functie als 'aardige
buurman, luisterend oor voor problemen, klusjesman voor noodgevallen, en begeleider naar de box
als je niet alleen durft te gaan. Maar hij is ook degene die de buurvrouw aanspreekt als zij haar vuilnis niet in de container gooit maar buiten op het
gras, en hij kan in gevaarlijke situaties de politie
oproepen.' In oktober startte voor langdurig werklozen de opleiding tot flatwacht aan de Amsterdamse politieschool.
de Volkskrant, 12-10-1993, geciteerd door Frans
van Lier in:]aartaai. De debuutwoorden van 1993
Het werkt volgens hem prima en hij verwijst
naar enkele Amsterdamse voorbeelden: de Mercatorbuurt en de Bijlmer - waar onder meer 'flatwachten' hebben gezorgd voor een 'enorme
daling' van de criminaliteit en een groter gevoel
van veiligheid.
HP/De Tijd, 11-03-94
Lange tijd dacht iedereen dat veiligheid iets was
voor politie en justitie. Nu is er het inzicht dat veiligheid een integrale aanpak vraagt. Zelfs als je
niets verandert in de regelgeving, is er veel te winnen. Bijvoorbeeld, in het klein: als een flatwacht op
dinsdagmiddag een jongetje van twaalf ziet rondlopen, moet hij er zich van bewust zijn dat er iets
fout zit.
Elsevier, 15-04-95
'We woonden helemaal achterin. Ik moest 's
avonds door die lange donkere gang lopen. Dat
vond mijn vader een beetje eng.' 'Maar,' voegt ze
er aan toe, 'nu zijn de gangen beter verlicht en zijn
er flatwachters.'
Nieuwe Revu, 13-11-96
flexcontract, flexibel contract voor uitzendkrachten.
Employee benefits passen in de trend naar flexarbeid en flexcontracten; iedere werknemer maakt
zijn eigen set afspraken met de werkgever.
Elsevier, 19-07-97
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flexer, voor de definitie zie flex(i)kracht
.
Natuurlijk, de overheid wil het graag (goed voor
de werkgelegenheid) en de werkgevers willen het
graag (goed voor de concurrentiepositie). Maar,
hoewel er zeker onvrijwillige flexers bestaan, de
werkenden zelf willen het vaak ook.
HP/De Tijd, 03-01-97
flexi;flexidisc, oprolbaar grammofoonplaatje.
... het voorheen alleen op flexi verkrijgbare Incubation.
Oor, 13-08-88
ook als afkorting van flexibel. G e h o o r d o p televisie in de jaren tachtig.
fiexibaan, u i t z e n d b a a n . De t e r m dateert van begin jaren negentig.
Werknemers wisselen veel gemakkelijker van
baan en van werkgever dan vroeger - talloze reorganisaties helpen wat dit betreft een handje mee.
Banen worden flexi-banen. Kantoorafdelingen
worden geprivatiseerd. Werktijden gaan glijden.
HP/De Tijd, 27-03-92
Overheid en werkgevers hebben hun beleid vooral gericht op wat voor hen de krenten in de pap
zijn: meer buitenshuis werkende vrouwen, bij
voorkeur in de laag gekwalificeerde flexibanen,
zonder dat het gangbare arbeidspatroon wezenlijk
werd aangepast en er ruimte wordt gecreëerd voor
andere dan traditionele zorgpatronen.
Opzij, maart 1993
flex(i)kracht,-werker,-werkster, uitzendkracht of
freelancer die van tevoren niet weet w a n n e e r en
hoeveel uren hij of zij in een bepaalde periode
zal werken; ook voor iemand met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst w a a r i n het aantal uren
wél is vastgelegd. —> flexer*.
Van herintreedsters, thuiswerksters, weduwen,
bijstandsvrouwen tot en met vrouwen die het op de
arbeidsmarkt met kleine afroepcontractjes moeten
doen; de zogenaamde 'flexiwerksters'.
Opzij, mei 1993
In de W U L B Z gaat de werkgever een jaar lang opdraaien voor zijn zieke werknemer. Zal Nederland
als gevolg daarvan in de toekomst worden bevolkt
door flexwerkers en kleine zelfstandigen?
HP/De Tijd, 09-02-96
In de nota 'Flexibiliteit en Zekerheid' komt minister Melkert op voor de rechtsbescherming van
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zogenaamde 'flex-krachten'. Zo zou het uitzendbureau dat na zes maanden even geen werk heeft,
loon moeten door betalen.
NieuweRevu,
06-03-96
Kinderen roepen nooit uitgelaten 'flexwerker' of
'zelfstandige' als hun wordt gevraagd wat ze later
willen worden.
HP/De Tijd, 03-01-97
De opmars van flex-, tele- en thuiswerkers is niet
meer te stuiten.
Nieuwe Revu, 07-01-97
fleximarkt, flexibele m a r k t w a a r i n met uitzendkrachten gewerkt w o r d t .
Uitzendbranche en deeltijdwerk. Nederland is
koploper in Europa: twee procent van de beroepsbevolking is uitzendkracht, een derde deel werkt in
deeltijd. Helmut Kohl is jaloers op deze fleximarkt.
Elsevier, o 1-10-94
flexizorg, zorg en a a n d a c h t voor de uitzendkrachten; flexibele zorg a a n zieken.
Voor 'flexizorg' bestaat een potje geld, dat drie
procent van het ziekenfondsbudget bedraagt (in
totaal 390 miljoen gulden).
Elsevier, 29-11 -98
flexkracht, zie

flex(i)kracht*.

flexuz, acroniem van flexibele
uittredingsregeling in de
zuivelindustrie.
Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord
bereikt over een nieuwe tweejarige cao voor de zestienduizend werknemers in de zuivelindustrie. De
overeenstemming voorziet in beëindiging van de
vut op 1 januari 2004. Daarvoor in de plaats komt
een flexibele uittredingsregeling zuivelindustrie,
de flexuz. Tot die tijd geldt een overgangsregeling.
Aan de financiering van de vut en de opbouw van
de flexuz dragen de werknemers 6 procent bij.
de Volkskrant, 27-05-94
flexwerk, uitzendwerk dat w o r d t verricht volgens een flexibel c o n t r a c t . H e t begrip w o r d t
door de wet niet omschreven, en w a t de praktijk eronder verstaat is niet helder. —>
flex (i) kracht*.
In het algemeen moet geconstateerd worden dat
die schoolverlaters die qua opleiding, geslacht of
afkomst het zwakst staan op de arbeidsmarkt vaker flexwerk verrichten.
Elsevier, 16-11-96

Lodewijk doet kinderarbeid, en dan is het ineens
geen vrouwenonderwerp meer. Lodewijk doet het
flex-akkoord, en dat zijn dan ineens mannenzaken.
Nota bene flexwerk.
Trouw, 28-03-97
Maar het flexwerk blijkt in de meeste bedrijven
een activiteit in de marge te zijn.
Elsevier, 28-06-97
flikken, in de (wieler)sport: een tegenstander
benadelen, bedonderen, bijvoorbeeld d o o r een
gedane belofte niet na te komen of d o o r tijdens
een dopingcontrole urinezakjes te vervangen,
zodat de 'geflikte' renner positief w o r d t bevonden. Pejoratief.
Jan Janssen in Sport International over zijn Tourzege 1968, waarover Herman Vanspringel zegt: ik
voel me geflikt, maar ik kan het niet bewijzen.
Sport 80,16-07-86
Knetemann. Die heeft geen enkele vriend in het
peloton. Hij heeft mij (Roger de Vlaeminck M D c) eens in een criterium geflikt zoals hij ook
Moser flikte tijdens het wereldkampioenschap.
Elsevier, 14-03-87
In 1976, toen ik tweede werd na Gimondi, hebben ze me serieus geflikt.
Het Nieuwsblad,
06-06-87
Na Italië, na ZG Mobili zou hij in 1994 eigenlijk
voor TVM gaan rijden. Cees Priem, de Zeeuwse
ploegleider, had hem gevraagd, Van den Akker
wilde wel, het duo ging mondeling akkoord, en de
renner zegde schriftelijk op bij Z G . Toen werd het
langzaam stiller en stiller vanuit Zeeland. Priem,
de voormalige knecht van Jan Raas, deed aanvankelijk nog wel wat vage beloften, maar bleef uiteindelijk in gebreke. 'Geflikt, heet dat.'
HP/De Tijd, 25-04-97
flipover (<— Eng.), toestel w a a r a a n grote losse
bladen papieren w o r d e n vastgeklemd die achterovergeslagen k u n n e n w o r d e n . W o r d t gebruikt voor bijvoorbeeld presentaties of als
v o r m van schoolbord. Sinds het begin van de jaren tachtig.
De trainer ging voor z'n flip-over staan en die
man had tien vellen helemaal volgekalkt.
Nieuwe Revu, 07-05-97
O p een grote flip-over zet hij alle voornamen onder elkaar, met daarachter de belangrijke wapenfeiten: de reden van aanhouding, het promillage en
de opgelegde boete.
HP/De Tijd, 09-05-97

Vijf groeimodellen prijkten op de flip-over.
ZIN, september 1997
afknapper; teleurstelling; frustrerende ervaring. Voornamelijk jeugdtaal en ontleend a a n
het Engelse slang.
Inderdaad voelde de band het vertrek van De
Vreede volgens gitarist René van Barneveld (Tres
Manos) als 'een totale flip over'.
de Volkskrant, 11-04-97
flippen, beursslang voor 'aandelen van Philips'.
—> klemmen*,
olies*.
En terecht, alsof Shell minder gaat boren als de
aandelen lager staan. Kom op zeg, meneer Van der
Klugt van Philips weet niet eens wie die Flippen
heeft.
Haagse Post, 05-04-86
Flippen doen nu ongeveer 53.
NRC Handelsblad,
16-08-86
Dus ik ren een paar hoeken in en koop wat Unies,
Olies, een paar Flippen.
de Volkskrant, 24-10-87
Maatgevend voor de Amsterdamse beurs zijn de
'Flippen', de aandelen Philips.
Oor, 14-11-87
Flippen: aandelen Philips (beursjargon).
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991
Professionele partijen kunnen 24 uur per dag in
'Olies' of 'Flippen' handelen.
Elsevier, 01-03-97
flippo, pejoratief jeugdslang voor 'geschift persoon'. —> weirdo*.
Maar niets zo uniek als de video-opnames waarover een erkende flippo uit L.A. zegt te beschikken.
Oor, 23-03-85
Die types, die flippo's die daar blijven hangen,
die niet weten wat ze willen, ach... de staat mag
blij zijn dat je zulke mensen duizend gulden kunt
geven en dan verder geen last van ze hebt.
Haagse Post, 06-09-86
En al die spullen van de Spice Girls, leuk toch, als
je fan bent? En inderdaad zijn het wel een soort
flippo's.
Trouw, 02-01-98
plastic schijfje voor kinderen, met allerlei
(strip)figuren erop. Een gigantisch succes in
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Nederland in 1 9 9 5 , toen de schijfjes in een zak
zoutjes gestopt werden. —» clippo".
Wat een flippo is, gaan we niet meer uitleggen.
Sla de kranten erop na, kijk naar RTL'S Telekids of
hou een willekeurig schoolpleintje in de gaten om
te zien wat daar, naast knikkers, voetbalplaatjes
en XTC nog meer verhandeld wordt. De flippo's
worden keurig verzameld, handig afgetroggeld of
verwisselen via meedogenloze afpersing van eigenaar.
Nieuwe Revu,
iy-oj-y)
PvdA-fractieleider Wallage weet ook wel dat elke
toekomstvoorspelling over de omvang van zijn
partij zo wankel is als een stapeltje flippo's op een
hedendaags schoolplein.
Trouw, 19-05-95
Wie mee wil doen op kantoor verzamelt verre bestemmingen als kinderen flippo's.
Elsevier, ij-o<$-<)<$
Iedereen draagt op hetzelfde moment een flippo
in zijn borstzak of ruikt naar Old Spice terwijl hij
Zomergoud drinkt.
De Groene Amsterdammer, 09-08-95
Jasper Verhulst (14) zingten speelt slaggitaar met
een tot plectrum gevijlde flippo.
de Volkskrant,
07-0^-97

leven van je at te laten glijden. Gedachtestronien
verdwijnen langzaam maar zeker in het niets. Het
lijkt alsof je in een andere dimensie terechtkomt.
Nou, wie wil dat niet?
HP/De Tijd, 21-03-9-'
Floaten is helemaal hip. Het is een populair
bachelorsgeschenk en een geliefd verjaardagskado. Wie wil ontstressen gaat niet slapen of kuren,
maar floaten. Het voordeel is dat je supersnel
resultaat boekt. Eén uur floaten staat namelijk
voor vier uur slaap.
Avant Garde, mei 1998
floppy; floppydisk (<— Eng. ' b u i g z a a m ' ) , schijfje
d a t dient o m gegevens o p te slaan via het beeldscherm van een computer; diskette. Sinds ca.
r 9 7 5 . Z o g e n o e m d o m d a t deze schijfjes aanvankelijk vrij flexibel w a r e n ; tegenwoordig zijn
ze van harde kunststof. De floppy moet meer en
meer het veld ruimen voor opslagmedia w a a r o p
een veel grotere hoeveelheid informatie kan
worden opgeslagen, zoals de tapestreamer" en

dedvd".
Ruwweg onderscheiden we in de PC'S drie basistypes: met één floppy disk, met twee floppies en
met harde schijf plus floppy.
Sic,

flitsen, het d o o r de politie fotograferen van
snelheidsovertreders.
Elk half uur, en als het moet nog frequenter,
meldt de disejockey van dienst met een opgewonden toontje waar de politie aan het flitsen is.
Trouw, 08-05-98
flitstrein, hogesnelheidstrein. —> TGV'.
Wie in Frankrijk in de TGV heeft gezeten, weet
dat de flitstrein daar grotendeels door leeg land
rijdt; daar protesteert niemand.
Trouw, 03-01-97
floaten (<— Eng. to float 'drijven' + -en), manier
o m te o n t s p a n n e n in een zgn. floatcabine, een
constructie van fiberglas, gevuld met water. Bed a c h t door een Amerikaanse neurof ysioloog en
gebaseerd o p oude oosterse wijsheden en nieuwe westerse onderzoeken. H e t zou stress en diverse lichamelijke klachten genezen en voorkomen, het weerstandsvermogen verhogen en het
creatieve denken stimuleren.
En er wordt van alles beloofd: het floaten is de
ideale manier om de turbulentie van het dagelijks
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U leverde getypte tekst aan, al wat later kon dat
op floppy, maar in elk geval kreeg u 'strokenzetseP
terug: lange stroken keurig gezette tekst.
Mens & Wetenschap, januari 1989
Die avond liet ik een lang artikel verdwijnen en
liep voor alle zekerheid de floppy's door om te kijken of hij een back-up had gemaakt.
Nelly Hey kamp: Wandelen op zee, 1991
flossen (<— Eng. to floss + -en), met een zijden
draad voedselresten verwijderen tussen tanden
of kiezen. De term o n t s t o n d begin jaren tachtigIk peuter aan mijn voeten, poets mijn tanden - ik
f los zelden.
Nieuwe Revu, 11-03-98
De wetenschap dat Erben Wennemars ('ontbijten
met...') pindakaas met échte stukjes noot op brood
smeert, of dat Patty Harpenau ('uit de toilettas
van...') driemaal daags met Dental tandzijde flost,
krijgt ineens reusachtige betekenis, met als gevolg
dat je een dag later zelf ook de échte stukjes noot
staat weg te flossen.
HP/DeTijd,
10-07-98

flotel, schip w a a r m e e auto's k u n n e n w o r d e n
vervoerd en d a t tevens hotelaccommodatie
biedt.
De zware noordwesterstorm van afgelopen
weekend heeft op de Noordzee een drietal schepen
in moeilijkheden gebracht. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een zogenaamd 'flotel' met
500 opvarenden los van een booreiland.
De Morgen, 22-02-93

men kijken. Dat leidde onder meer tot de komst
van meer bussen in het gebied, van het '1000 Fietsenplan Overstap', van zogenaamde fluisterboten,
een groene winkel en een natuurrecreatiegebied.
HP/De Tijd, 16-05-97
Ook kunnen mensen die iets te vieren hebben de
rondvaartboot of de op zonne-energie varende
'fluisterboot' huren voor een partijtje.
Elsevier, 25-04-98

fluisterasfalt, asfaltbeton d a t , d o o r d a t er veel
holle ruimtes inzitten, voor minder geluidsoverlast zorgt d a n de conventionele wegverharding,
-^zoab''.
Niet alleen voor bewoners langs snelwegen is het
belangrijk geluidsoverlast tot aanvaardbare normen terug te brengen door bijvoorbeeld het aanbrengen van fluisterasfalt of geluidsschermen.
Mens & Wetenschap, nr.1/1989
Zo hoorde ik onlangs dat het voortvarende gemeentebestuur van mijn woonplaats de geluidsoverlast als gevolg van het zelfbedachte circulatieplan voor het stadsverkeer wil tegengaan door bestrating met fluisterasfalt.
Driek van Wissen:... een doorn in mijn oog en een
doorn in mijn oor. Een therapie voor taaiangst,
1996

fluisterwal, een aan een woonwijk grenzende
m u u r die het geluid van het naburige autoverkeer moet dempen. Sinds het midden van de jaren tachtig. G e h o o r d o p televisie.

fluisterboot, boot met elektrische aandrijving,
w a a r d o o r het geluid tot een m i n i m u m w o r d t
beperkt.
Natuurlijk is de boot het meest ideale vervoermiddel in dit gebied. O p tal van plaatsen kunnen
vaarexcursies onder deskundige leiding worden
gemaakt of zijn kano's, roeiboten en elektro-boten
('fluisterboten') te huur, waarmee tot diep in de
natuur kan worden doorgedrongen.
Het Parool, 14-04-90
Fluisterboot: verhuurpunter met elektrische aandrijving, als enige nog toegestaan in de vaarten van
Giethoorn. Een subsidie van minister Alders (Milieubeheer) in augustus voor de gemeente Brederwiede van 370.000 gulden voor de financiering
van elektrische oplaadstations maakte het fluisterbotenproject mogelijk, waardoor de overlast door
verbrandingsmotoren met 90 procent zal afnemen
De Staatscourant: 18-08-199), geciteerd door
Frans van Lier in: Jaartaai. De debuutwoorden
van 1993
Het gebied werd afgesloten voor auto's, maar tegelijkertijd werden mensen gestimuleerd om te ko-

fluisterweg, wegdek met hoog percentage steen,
w a a r d o o r er minder geluidsoverlast is. —> fluisterasfalt*, zoab*.
In het komend driejarenprogramma 95-97
wordt een speciale rubriek 'fluisterwegen' ingeschreven. Konkreet zal bij de aanleg van nieuwe
wegen of herstelling van bestaande wegen steeds
geluidsarme verharding in asfalt of beton verplicht
worden toegepast.
De Morgen, 18-06-94
fluwelen revolutie (<— Eng. velvet
revolution),
geweldloze regeringswissel of koerswijziging
van een partij. De t e r m werd voor het eerst
(door journalisten) gebruikt m.b.t. de omverwerping van de communistische regering in
Tsjechoslowakije in november en december
1989. Hierbij k w a m er zonder bloedvergieten
een einde aan het communistische regime van
Jakes, H u s a k en A d a m e c .
In de rechtszaal verschijnt een Tsjechisch echtpaar. Een maand voor de Fluwelen Revolutie hebben zij hun land ontvlucht.
Elsevier, 15-06-91
De schrijvers zijn aan de macht gekomen door de
fluwelen revolutie - de literatuur is er het slachtoffer van.
de Volkskrant,
21-06-91
In de betoging op het Praagse Wenceslasplein,
één van de grootste sinds de 'fluwelen revolutie'
van 1989, droegen manifestanten afbeeldingen
van de presidenten Gorbatsjov en Bush mee.
De Standaard, 22-08-91
In juni had zij daar gedanst in 'Amsterdam-Praha
Dialog', een muziektheaterstuk met Nederlandse
zangers, een Amerikaanse pianist, en een Tsjechi-
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sche actrice en danseres, zo'n typisch experiment
van na de fluwelen revolutie.
Nieuwe Revu, 24-10-97
Hoe gaat het precies twee jaar na de fluwelen revolutie met de vrouwen in Tsjecho-Slowakije?
Opzij, februari 1992
Direct na de Fluwelen Revolutie van eind 1989
werd Meciar minister van Binnenlandse Zaken
van Slowakije.
de Volkskrant, 03-04-92
Als één van de eerste 'buitenlandse' dissidenten
keerde Jan Kavan een week na de 'fluwelen revolutie' in november 1989 naar Praag terug.
Het Parool, 11-04-92
Zij willen blijven geloven in een fluwelen revolutie.
Elsevier, 27-06-92
Havel, toneelschrijver, liefhebber van Zappa en
jazz, was woordvoerder van de dissidentenbeweging Charta 77 en leider van de 'fluwelen revolutie' van 1989.
Trouw, 03-01-97
Vaclav Havel, het gezicht van de Praagse Fluwelen Revolutie, is vandaag een kwetsbaar en bitter
man.
DS Magazine, 11-07-97
flyer (<— Eng.), wielrenner met een soepele pedaalslag, die een goed t e m p o kan o n d e r h o u d e n .
Hij is geen 'flyer', zal wel nooit een schoonheidsprijs winnen, is eerder uit het oude hout van de
Flandriens gesneden.
Sportief, april 1989
En zo'n koers was Milaan-San Remo eigenlijk
zelden. Het was meer werk voor flyers. Snelle jongens, die het hoge tempo goed aankonden en dan
aan de finish nog voldoende sprintvermogen over
hadden om de lange onbehouwen spurt op de kaasrechte Via Roma te domineren.
Ron Couwenboven: Wielerklassiekers, 1990
de jaren negentig-variant van de folder of het
strooibiljet, w a a r m e e onder andere informatie
w o r d t gegeven over o p h a n d e n zijnde (jeugd)fuiven. Toen rond 1987 de eerste houseparty 's*
werden georganiseerd, o p geheime en illegale
lokaties, werden flyers erg belangrijk bij het
vinden van een publiek. Affiches w a r e n immers
te d u u r en te opvallend. O r g a n i s a t o r e n m a a k ten en verspreidden de flyers doorgaans zelf.
Aanvankelijk werd alles met veel k n i p - en plak-
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werk gedaan. Als lokkertje werd meestal een
plaatje van een smiley gebruikt. M e t de tijd
werden de feesten echter veel groter, w a a r d o o r
het publiek kritischer en veeleisender werd. De
flyers werden dus groter, kleurrijker en origineler. Z e zijn inmiddels uitgegroeid tot het gezicht van een nieuwe jongerencultuur. Tegenwoordig vind je ze bij de kapper of in een kledingzaak. Elke discotheek of dancing die erbij
wil h o r e n , laat nu gewoon flyers van het huis
maken. Met flyers kan men ook snel commentaar geven of inspelen o p een bepaalde trend.
In september 1988 werd in Amsterdam de eerste
grote house-party gehouden, en al snel breidde het
fenomeen zich uit als een olievlek. Het bleef ondergronds: de organisatoren werkten met uitnodigingen, 'flyers' die van hand tot hand gingen en binnen allerlei netwerken werden verspreid.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Flamman en Dano hebben een 'flyer' gemaakt,
die is ondertekend door vrijwel alle house-dj's in
Nederland.
Nieuwe Revu, 27-01-9}
Er kwam een keer een gozer met een hele interessante locatie voor een feest: een spoortunnel hier in
Rotterdam. Ging ik alles organiseren, flyers maken en zo.
Nieuwe Revu, 09-10-96
Ik pak een van de flyers uit de Aero-shop, stap in
mijn Pontiac GrandAm en volg de verkeersborden
die mij de ringweg op leiden.
De Morgen, 30-11-96
Ik ken iedereen, van de lampjesindraaiers tot de
ontwerpers van de flyers en het zijn allemaal mannen.
Opzij, januari 1997
fly-girl (<— Am.-Eng. fly 'gaaf' + girl), jeugdterm
voor 'vrouwelijke fan van een hiphopper; vrouwelijke h i p h o p p e r ' . In deze betekenis sinds ca.
1986 in het Engelse taalgebied, ongeveer gelijktijdig bij ons. —> b-boy*,
hiphop*.
... de B-boys en de Fly-Girls van de Lage Landen.
Elsevier, 31-10-87
Vooral omdat hij met ontbloot bovenlijf over het
podium paradeert is het gegil van de 'flygirls' niet
van de lucht.
Oor, 28-11-87
Hier schrijft een Flygirl uit Enschede City en ik
vind jullie blad echt cool.
Popfoto (lezersbrief), april 1988

focusgroep, groepje onderzoekers n a a r het kiesgedrag, in o p d r a c h t van de PvdA.
Van alle partijen steekt de PvdA verreweg de
meeste energie in de verkiezingscampagne. Begin
vorig jaar al begon campagneleider Felix Rottenberg met het uitzetten van onderzoek en de formulering van de strategie. De partij trok tienduizenden guldens uit voor 'focusgroepen', representatieve gezelschappen van acht a tien mensen die uren
werden ondervraagd over de meest uiteenlopende
onderwerpen, zodat na tientallen sessies gedurende een jaar nauwkeurig kon worden vastgesteld
wat de kiezer beweegt. Nog steeds lopen een paar
focusgroepen 'mee', ze kunnen tijdens de campagne worden geraadpleegd. Istha: 'Clinton heeft er
veel gebruik van gemaakt. Die focusgroepen zijn
echt goud waard.'
HP/De Tijd, 15-04-94
Focusgroep. Evalueert de vraag: wat beweegt de
mens? Ontstaan toen de PvdA zich vernieuwde,
wanhopig op zoek naar een verklaring waarom de
kiezers zich van de partij afkeerden. Verwacht mag
worden dat het woord bezit zal nemen van andere
maatschappelijke geledingen die wat te 'focussen'
hebben. Gebakken-luchttaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
fokken, informeel en voornamelijk jeugdtaal
voor 'opjutten; irriteren; o p de zenuwen werken'.
We zijn punk, man! We doen alles om te shockeren en ouderen te fokken.
Nieuwe Revu, 06-05-98
folkie (<— Am.-Eng.), liefhebber of beoefenaar
van folkmuziek. Deze informele t e r m dateert al
uit de jaren zeventig m a a r w e r d nog in geen enkel w o o r d e n b o e k vermeld.
Toen Dylan rock begon te spelen en alle folkies
verraad schreeuwden...
Humo, 31-01-85
Afgelopen zomer gooide het Ierse klavertje vier
hoge ogen op het Dranouter Folk Festival, en ook
de folkies die zaterdag in dichte drommen naar de
Antwerpse Koningin Elisabethzaal waren afgezakt, lieten zich weerloos inpakken.
De Morgen, 09-12-96
Ze speelden ieder voor hun eigen publiek in afzonderlijke zalen van Paradiso, maar in wezen
hebben Donovan en Suzanne Vega veel gemeen.
Beiden zijn 'folkies' met aantrekkingskracht op

het poppubliek en beider zangcarrière kreeg recentelijk een duwtje in de rug door de inbreng van gerenommeerde producers.
NRC Handelsblad, 14-02-9-/
fona (acron. van fouten, ongevallen,
near-accidents), ziekenhuissysteem waarbij gesignaleerd
w o r d t wanneer iets fout loopt tijdens de beoefening van het vak, en waarbij gekeken w o r d t of
er iets aan gedaan kan w o r d e n .
Fouten, Ongevallen en Near-Accidents (FONA'S
dus) moeten in het Westeinde Ziekenhuis op speciale formulieren gemeld worden bij de F O N A commissie.
Vrij Nederland, 02-04-88
Kijk, bijna alle ziekenhuizen hebben wel zoiets
als een F O N A - commissie (Fouten, Ongevallen en
Near Accidents). De diepere gedachte daarachter
was heel nobel: als iedereen nou maar zijn ongelukken meldt, dan kunnen we zien waar het spaak
loopt en of daar wat aan te doen is.
Nieuwe Revu, 11-05-89
fonosoof, therapeut die aan stemanalyse doet.
De fonosofe zou van een onwaarschijnlijke plaats
in Nederland gebeld worden, was de afspraak.
de Volkskrant, 16-04-88
foodisme (<— Eng. foodism + -e), eetcultuur zoals die beleden w o r d t d o o r culinaire snobs, de
foody's*.
foody (<— Eng.), persoon die een grote interesse
aan de dag legt voor voedsel, met n a m e zeldzame of exotische schotels. Hij of zij k a n er ook
met veel kennis over praten en is tamelijk fanatiek in de keuze van het voedsel en keukengerief. Term van de Britse journalisten A n n Bar en
Paul Levy, van wie in 1985 The Official Foodie
Handbook verscheen. Ooit vernederlandst tot
voedie, m a a r die t e r m sloeg niet a a n . —»cult .
Voor foodies is voedsel een soort voorgeschreven
mode, die steeds verandert.Een normale man, volgens The Foodie Handbook, zit 's ochtends 45 minuten op het toilet met constipatie, de krant lezend. Een foodie zit er 10 minuten met een perfecte
stoelgang om zijn avondmaaltijd te plannen en
kookboeken te lezen.
Playboy, november 1985
Wat voor de een het kruisrakettendebat is, is voor
de 'foodie' de discussie over het eten: is het bij
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Jeanne nou beter dan bi] Paul, streeft de C.uisinart
de Magimax voorbij, maakt Bocuse zijn drie sterren wel waar.
Haagse Post, z1-12-85
Zaterdag voor Pasen viel hij eerst waar te nemen
in Veronica's RUR, alwaar hij het als entertainer
moest opnemen tegen de Parijse correspondent
Philip Freriks en de Amsterdamse kunstenares en
'foodie' Jacqueline de Jong.
Haagse Post, o y-04-86
Terwijl de zaal (foodies, feestvarkens en een aantal restaurateurs) zich over de kaart buigt, legt Verge 'en petit comité' nog even uit dat hij de fundamenten van zijn 'cuisine du soleü', waarmee hij
zich in veler ogen tot de beste kok ter wereld heeft
bestempeld, een halve eeuw geleden opstak van
zijn tante Celestine en dat er inmiddels geen tweeof drie sterrenkok aan de Cóte opereert die niet
ooit in Verge's Moulin de Mougins de piepers gejast heeft.
HP/De Tijd, 2-7-03-92
Lekker vormen de uitgangspunten, de echte
'foodies' blijven daarnaast aan bod komen in het
inmiddels al roemruchte Culinair Tribunaal.
Esquire, mei/juni 1992
De grote come-back van de Engelse cuisine wordt
luidruchtig toegejuicht door foodies en ander modieus volk.
Elsevier, 27-02-93
Natuurlijk, ook Groot-Brittannië heeft zijn gourmets, zijn culi's, zijn foodies, of hoe de trendy termen voor wat vroeger 'smulpaap' heette, ook mogen luiden.
Trouw, oj-03-97
foon, informele verkorting van telefoon.
Van Deel die door de 'foon' met jou sprak...
René Stoute: Bewijs van ontslag, 1989
Footsie (<— Eng.; afk. van Financial TimesStock Exchange-index:
FT-SE), populaire ben a m i n g voor de beursindex van de honderd belangrijkste bedrijven, gepubliceerd in de Financial Times.
Footsie: FT 100-index: Financial Times-index
van 100 fondsen. Beursbarometer van Londen.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991
Toch is het mogelijk dat als Labour wint, beurs
en pond onder druk komen voor anti-Labourgezinde 'baissiers' en dat de Footsie-index door zijn

240

steun op 2 ^40 heenzakt, wat voor velen ecu fors
verkoopsein zou betekenen.
Het Parool, 04-04-92
forcing:de-doen,(door)voeren (<— Fr. faire Ie
forcing), term in de wielrennersport voor 'het
t e m p o opvoeren o m zo renners te doen afhaken'.
Na zelf enkele keren de forcing gevoerd te hebben, heb ik achteraf bewust het gat laten vallen
voor Gölz en Vandenbrande.
De Morgen, 28-03-88
Daar waren 't de verraste Denen (toch een beetje
als gevaarlijke outsiders van start gegaan), die de
forcing op zich hadden genomen.
Wieier Revue, 02-09-88
Meteen dienden drie nationaliteiten in de achtergrond de vlucht te beschermen. In theorie althans,
want Merckx betaalde de Nederlander Roy Schuiten om de forcing achter ons te voeren.
Humo, 06-10-88
Ergens koesterde ik de ambitie om in het veldrijden door te breken. Zeker toen de top-veldrijders
bij de beroeps, op uitzondering van Danny De Bie,
niet echt meer aan de bak kwamen. Om die forcing
door te voeren had ik een plannetje in het achterhoofd op het BK in Overijse.
De Morgen, 03-02-90
Verderop in Solesmes wacht verzorger Fons van
Heel zijn renners op bij de bevoorrading. Hij zegt:
'Raas vond dat ze te nerveus reden in Vlaanderen,
te veel de forcing deden. Daarom zit hij nu ook al
inde wagen.'
Nieuwe Revu, 21-04-93
format (<— Eng.), structuur van een r a d i o - of televisieprogramma, bijvoorbeeld een talkshowformat; gedetailleerde analyse van een tv-show,
met aanduiding van de verschillende onderdelen en rustpauzes, de lokaties, de shots die gen o m e n moeten worden alsmede de d u u r van elk
onderdeel. O o k voor een systeem van informatieopslag, zoals de plaat en de t a p e .
Pikant was dan ook dat in de MipComstands van
de 'grote drie' formats van Vara, NCRV, Tros en
Veronica te koop lagen.
Vrij Nederland, 06-11-93
Adje Roland (ooit in de huiskamer bekend als de
presentator van de Polderpopparade!) levert aan
elk station dat hem wil. Programmaformules,
maar ook de kant-en-klare programma's die daar-

bij horen. In radiogeheimtaal heet dat allemaal bij
elkaar'formats'.
Vrij Nederland, 12-03-94
Radio Noord-Holland heeft sinds 1 januari ook
een radicaal 'gehorizontaliseerd' format.
HP/De Tijd, 17-01-97
Die eerste uitzending was trouwens aardiger dan
de tweede. Dat lag, behalve aan het verrassende
'format' van het programma, ook aan de spelers.
Trouw, 14-02-97
Een scheut erotiek, een portie dubbelzinnigheid,
een ongecompliceerde babbel met een Bekende Nederlander - kortom, waarom is 'In bed met Lisa'
niet allang ingelijfd door SBS, Veronica of desnoods RTL waar zo'n 'format' ongetwijfeld een
blos naar de wangen jaagt?
Vrij Nederland, 12-04-97
formatiebudgetsysteem, speciaal bekostigingsstelsel voor het onderwijs; v o r m van decentralisatie in het onderwijsbeleid waarbij medezeggenschap van het personeel w o r d t verbeterd.
Sinds eind 1990.
Het CDA wil de bepleite verbetering van de organisatie rond het ziekteverzuim in het onderwijs
koppelen aan de invoering van het door minister
Ritzen voorgestelde landelijke vervangingsfonds
bij ziekte. Uit dit fonds krijgen scholen straks, als
ze onder het zogeheten 'formatiebudgetsysteem'
een stuk zelfstandiger worden, de vervangers van
zieke leraren betaald.
Trouw, 01-02-91
Tot nu toe werkte de A B O P in goed overleg met de
bewindslieden mee aan de integratie van basis- en
speciaal onderwijs ('Weer samen naar school'),
aan de schaalvergroting in het basisonderwijs
('Toerusting en bereikbaarheid') en de invoering
van een nieuw bekostigingsstelsel (het formatiebudgetsysteem).
de Volkskrant, 18-04-92
formularium, a a n b o d aan toegelaten geneesmiddelen.
Dat er iets te besparen valt door het formularium
(het aanbod aan toegelaten geneesmiddelen) te beperken, lijkt Van Zijl gevaarlijk. 'Het farmaco-therapeutisch overleg beperkt in de praktijk al per regio het geneesmiddelenaanbod.'
Trouw, 10-09-93
fort Europa, Europa gezien als een hermetisch

gesloten vesting, w a a r u i t asielzoekers meer en
meer geweerd w o r d e n . De term fort Europa
roept w r a n g e herinneringen o p aan Hitlers
Festung
Europa.
Hij deelt die fantasie niet, hij vermoedt dat vooral Oost- en Middeneuropese regeringen met een
uittocht dreigen om sneller hulp van het Westen te
krijgen. Toch ziet hij het Fort Europa ontstaan. En
hij belijdt eerlijk zijn ambivalentie: 'Er is een grens
aan onze tolerantie.'
Elsevier, 16-11-91
Na januari 1993 moet Europa zo goed beveiligd
zijn dat een vluchteling er nog maar moeilijk inkomt, is het idee van de politiek. Een nieuw IJzeren
Gordijn, maar nu op initiatief van de EG. Een idee
dat in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar lijkt. Dat
merkte fotograaf John Reardon die de ellende en
wanhoop vastlegde bij de laatste gaten in het fort
Europa.
Nieuwe Revu, 09-01-92
Laura Balbo, een Italiaanse parlementariër, heeft
eens geanalyseerd welke fantasieën mensen hebben over het toekomstig verenigd Europa. Z o is er
volgens haar een groep die vreest dat ons continent
een 'Europees Fort' wordt, dat wil zeggen een sterk
economisch en militair blok dat niet openstaat
voor immigranten, laat staan voor hun cultuur.
Opzij, januari 1992
Een minister voor Vreemdelingenzaken (in welk
EG-land ook) is in essentie bezig met het bewaken
van zijn deeltje van het Fort Europa tegen vreemde
indringers.
De Morgen, 25-04-92
Het fort Europa is bezig de poorten te sluiten
door verscherpte immigratiewetgeving en beperkingen van het asielrecht.
HP/De Tijd, 18-06-93
Een middel tegen hoge muren rond het fort Europa is de snelle uitbreiding van de EG, met de Scandinaviërs en Oostenrijkers.
Elsevier, 31-07-93
O p 14 juni 1985 kwamen Duitsland, Frankrijk
en de Benelux in het Luxemburgse grensplaatsje
Schengen overeen de personencontroles aan hun
grenzen af te schaffen. Het akkoord moest ook een
wal opwerpen rondom het Fort Europa.
Vrij Nederland, 11-06-94
Schengen als hulpmiddel voor versterking van
Fort Europa. Een bastion met barsten, want het
onderling wantrouwen van de verdedigers is nog
groot.
Elsevier, 25-06-94
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Het Front National heeft in Toulon de macht.
Daar speelt het in op de angst voor de vreemdelingen en dweept het met koning Clovis die al vijftienhonderd jaar geleden de Fransen als uitverkoren
volk beschouwde. 'Fort Europa' a la extreem
rechts.
Trouw,
ij-08-96

De rijkheid aan details van dejulia-verzamelingen valt in het niet vergeleken bij het 'gedrocht',
dat Benoït Mandelbrot in 1979 ontdekte. Mandelbrot, eveneens een Frans wiskundige, is de autoriteit op het gebied van fractals. De figuur die hij
vond wordt wel eens aangeduid als de 'fractal der
fractals'.
Mens & Wetenschap, nr.5, 1989

a a n d u i d i n g voor de interne Europese m a r k t ,
w a a r t o e buitenlandse, met n a m e Amerikaanse
en Japanse, bedrijven moeilijk toegang zouden
krijgen; het isolationisme van de Europese Gemeenschap.
Fort Europa: benaming voor de interne markt,
met name gebruikt door het Amerikaanse en Japanse bedrijfsleven, die er een voor derden (hermetisch) gesloten vestingwerk in zien. De aanvankelijke jubelstemming bij de Amerikaanse en Japanse
bedrijven die zich verheugden op grandioze exportmogelijkheden als na 1992 een grote Europese
(consumenten)markt ontstaat, sloeg (tijdelijk) om
in vrees toen het steeds duidelijker werd dat de Europese Gemeenschap een prijs zou gaan vragen
voor het openstellen van haar markt (vrije toegang
op basis van wederkerigheid). Die vrees nam zo'n
dramatische vorm aan dat men in zakenkringen
sprak van een Fort Europa, waartoe exporteurs
van buiten de EG (niet of) nauwelijks toegang hebben. De Europeanen houden hun interne markt
voor zichzelf, was een veel gehoorde klacht.
Prisma van Europa, 1992

Typerend voor fractals is in de eerste plaats hun
'zelfgelijkvormigheid'. Dit betekent dat delen van
de structuur verkleinde weergaven zijn van de
structuur van het geheel, analoog aan het Drostecacao-verpleegstertje met in haar hand een dienblad met daarop een cacaoblik met verpleegstertje,
met in haar hand een dienblad enzovoort.
Andrea Hijmans en Harry van den Tweel: Van
functies, fractals en fobieën, 1990

fractal (<— Lat. fractus 'gebroken'), meetkundige figuur met grillige v o r m e n , o n t s t a a n d o o r
een herhaalde onderverdeling van gelijkmatige
geometrische figuren. G e v o r m d d o o r de Franse
wiskundige Benoït M a n d e l b r o t . In 1979 verscheen van h e m het boek Fractals.
Fractaal. Van het Engelse 'fractal'. Meetkundige
figuur waarin een zelfde motief zich op steeds kleinere schaal herhaalt. Zulke figuren beschrijven natuurlijke configuraties, zoals kustlijnen, de takken
van een boom enz. Zij zijn voor wiskundige behandeling toegankelijk geworden dank zij de mogelijkheden van de computer.
Het Cultureel Woordenboek (meerdere auteurs),
1988
Fractalen zijn gecompliceerde meetkundige figuren die tegenwoordig sterk in de belangstelling
staan.
Natuur & Techniek, januari 1989
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Het was een C D - R O M met een nieuw Duits programma voor fractals dat zó veelbelovend werd geadverteerd dat ik het onmiddellijk uit het buitenland liet komen.
Kijk, maart 199 j
Met de 'Fractal Explorer' kan men fractals als
basis voor een patroon gebruiken.
Software Magazine, januari/februari 1996
Hun materiaal komt overal vandaan. Ze halen
'fractals' (computer graphics) en animaties van Internet of schrijven zelf een programma waarmee
hun computer bewegende beelden maakt.
ZIN, september 1997
freebasen (<— Eng. to f reebase + -n), het roken
van gezuiverde cocaïne uit een glazen waterpijp. De base" w o r d t als het w a r e vrij (free) gem a a k t . Slang; sinds begin jaren tachtig, al bestond de term al eerder in het jargon van druggebruikers.
Hij chineesde, freebasede, vrat alle pillen die hij
krijgen kon...
Gerben Hellinga: Mergen been, 1985
'En toen kwam die dope dus in mijn leven,' zegt
hij. 'Ik ging freebasen, dat kwam toen net erg in.'
Nieuwe Revu, 14-01-98
freeware (<— Eng.), gratis computersoftware die
zonder meer gekopieerd mag w o r d e n en w a a r bij de auteur d u s afstand doet van zijn rechten.
—> shareware'.
Het mooiste van alles is dat het pakket tot 1
maart 1997 freeware is en dus gratis van de website van Symantec gehaald kan worden.
PC-Active, december 1996

Op deze site kan je terecht voor het downloaden
van freeware of het uittesten van programma's gedurende 30 dagen.
NetWerk, maart 1997
Freeware hoef je helemaal niet te betalen. In de
meeste gevallen valt die software onder de zogenaamde GNU General Public License, dat is de algemeen aanvaarde licentie voor gratis software.
Computer Magazine, maart 1997
P G P is een freeware-programma waarmee het
mogelijk is berichten, of welk bestand op uw computer dan ook, te versleutelen (vercijferen) ofte
ontsleutelen (ontcijferen).
Computer thuis in bedrijf, april 1997
Freeware is dan weer software die door iedereen
vrij mag worden gebruikt, hetzij volledig vrij, hetzij binnen bepaalde voorwaarden.
NetWerk, april 1997
WorldWrite is shareware, al noemen de makers
het zelf ten onrechte 'freeware'.
Personal Computer Magazine, mei 1997
freewheelen (f- Eng.), rustig a a n doen. De t e r m
dook in de jaren zestig al sporadisch o p m a a r
raakte pas eind jaren zeventig algemeen ingeburgerd.
Je hebt met hem het gevoel freewheelend langs de
afgrond te gaan.
Vrij Nederland, 08-12-84
De Diamanda Galas van de lage landen, Greetje
Bijma, trok vocaal freewheelend en van rugdekking voorzien van een degelijk spelend kwintet (inclusief donderdrums van Charles Huffstadt en volsmeuige sax van Noodbandleider Alan Laurillard)
door de Bosatlas.
Oor, 28-06-86
... kort daarop werd het accent verlegd naar freewheelende blues.
Backstage, maart 1987
Je hebt toch rekening te houden met 'The General Reader' en dan kan je niet binnen je eigen psyche blijven freewheelen.
Haagse Post, 25-04-87
fresh (<— Am.-Eng.), jeugdtaal voor 'nieuw, origineel, aantrekkelijk, goed'. Jaren-tachtigversie
van het oudere cool*.
Die clash tussen disco en zeg straat-hip hop, heb
je nog steeds. Ik hou van een melodie, wat zang en
de stijl tussen 'James Brown' en Chic, dat vind ik
'fresh'.
Oor, 05-04-86

frigoboxtoerist, in Vlaanderen: sterk pejoratieve
aanduiding voor toeristen die te krenterig zijn
o m de plaatselijke m i d d e n s t a n d iets te g u n n e n .
De term w e r d populair g e m a a k t d o o r burgemeester Lippens van Knokke, die ooit tegenover de pers met een zekere minachting over
deze eendagstoerist sprak. —> koelboxtoerist*.
Enkele jaren geleden verklaarde de graaf de oorlog aan de frigobox-toeristen - 'de dagjesmensen
die op het strand als eenden achter elkaar aanlopen
en in de duinen hun behoefte doen'.
Elsevier, 09-05-98
frontman (<— Eng.), ogenschijnlijk respectabele
vertegenwoordiger van bepaalde onderwereldkringen.
Hierbij doelt het O M met name op de Amsterdamse advocaten H.H.R. en J.M.R. De eerste zou
regelmatig hebben gefungeerd als frontman - vertegenwoordiger in de bovenwereld - voor de organisatie.
Elsevier, 08-02-97
zanger van een p o p g r o e p ; een zangeres n o e m t
m e n een
frontvrouw.
De ritmesektie is uiterst strak en frontman Huub
van der Lubbe is een podiumpersoonlijkheid zoals
je die in Nederland maar zelden tegen komt.
Oor, 30-10-92
De voormalige Eagles-frontman Glenn Frey begint de jaren negentig met een album waarvoor hij
zich diep zou moeten schamen.
de Volkskrant, 19-06-92
frontrunning (<— Eng.), zie eerste citaat.
Front running. Praktijk waarbij een effectenhandelaar eerst zelf positie inneemt voordat hij een
groter order uitvoert. In feite handel met misbruik
van voorwetenschap en dus verboden.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
Voor 'frontrunning', een variant op handel met
voorkennis die onder Heren van Stand usance is,
bestaat hoegenaamd geen aandacht.
HP/De Tijd, 31-10-97
De inval was het gevolg van een tip bij de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( F I O D ) , dat lieden op de beurs zich bezighielden met 'frontrunning', een vorm van fraude waarbij het gaat om
inside kennis van grote transacties op de beurs.
Elsevier, 08-11-97
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Zo vindt de beurs dat met duidelijk is wat nu precies wordt bedoeld met (verboden) 'front running',
waarbij beurshandelaren die de opdracht hebben
gekregen voor een grote order, ook ten eigen bate
aandelen in dat bedrijf kopen.
Trouw, 28-11-97
frontstore (<— Eng.), d o o r de politie opgezet
nepbedrijf, als val voor criminelen.
In de 'infiltratierichtlijnen van de procureurs-generaal' stond niets over lange-termijn- en diepteinfiltratie, laat staan over het gebruik van 'front
stores' (dekmantelfirma's).
Vrij Nederland, 01-07-95
Ook financierde de politie met miljoenen guldens
een sapfabriek van de man in Ecuador die moest
dienen als 'front store' voor een transportlijn naar
Nederland.
NRCHandelsblad,
26-07-96
Ander voorbeeld is het opzetten van een 'frontstore', een nep-firma waarin politiemensen figureren als 'partners' van criminelen die ze er op die
manier willen bijlappen.
Elsevier, 09-08-97
F-side (<— Eng.), benaming voor de fanatieke en
gewelddadige supporters van een voetbalclub.
Oorspronkelijk het vak in de tribune van het
A m s t e r d a m s e Ajax-stadion w a a r deze groep
zich ophield. Sinds de tweede helft van de jaren
tachtig. Er o n t s t o n d e n talrijke navolgingen,
bijvoorbeeld de Z-side van FC Groningen.
De F-side is niet te vermurwen. Niet door een geweldige kopbal, niet door de zuiverste dropkick,
niet door een forfaitscore in de Champions
League.
Elsevier, 22-11-97
Michael van Praag, sinds 1989 voorzitter, is harder geworden. Het meest nog toen hij ontdekte dat
een paar jongens van de F-side meegevochten hadden in Beverwijk, jongens waarmee hij kort tevoren over een nieuw supportershome had gepraat.
HP/De Tijd, 08-05-98
FTSE-index, zie Footsie.
De beurzen en de koersborden zijn zelfs doorgedrongen tot het televisie-journaal, hoewel moet
worden betwijfeld of de nachtrust van de kijker
ernstig wordt gestoord door de mededeling dat de
FTSE-index is gestegen.
de Volkskrant, 29-08-92
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fuck (4— Eng.), bij de jeugd een uitroep van on
genoegen; k r a c h t t e r m .
'Jullie wilden er tien hé? Ik heb vanochtend bijna
leeg verkocht.' 'Fuck,' zegt Leon hartgrondig.
Jan Stassen: Sluitertijden, 1986
Nou zie ik 't weer. Fuck... jij was 't.
René Appel: Geronnen bloed, 1994
We kunnen zeggen: fuck, ik ga hier niet zitten
wachten tot dat waterhoofd van veertigers en vijftigers vertrokken is, ik begin zelf iets.
HP/De Tijd, 10-05-97
fuck you, platte verwensing: loop n a a r de kloten; lazer o p !
Buiten klinkt opeens een enorm geschreeuw:
'Vuile hoer!' 'Fuck You!'
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Na het Philips-Alessi-broodrooster geeft ook de
reparatiedienst van Philips een ondubbelzinnig
'fuck you'-signaal af.
HP/De Tijd, 11-07-97
Anouk heeft natuurlijk een fuck you-houding die
gabbers erg aanspreekt.
Nieuwe Revu, 04-02-98
geen fuck, niets; geen zier. Informeel.
Dat jasje van jou, daar is geen fuck (!) meer aan!
Vrij Nederland, 20-12-86
Misschien maak ik zo alleen maar vijanden maar
dat interesseert me geen fuck.
HP/De Tijd, 07-03-97
Ik zie een Siciliaan zich nog niet druk maken om
Friesland. Weet-ie geen fuck van.
HP/De Tijd, 04-04-97
Omdat 1 de periode mei-november de natste is en
z er geen fuck te doen is, behalve duiken.
Nieuwe Revu, 14-05-97
fuckaduck (<— Am.-Eng.), uitroep van verbazing. Vooral jeugdtaak
The screaming is so loud dat de state troopers
denken dat er weer coyotes in Cosby's achtertuin
zitten. Hahahahaha! Fuck-a-duck, dat waren nog
eens tijden.
HP/De Tijd, 30-01-98
fuckerig (<— Eng. fuck + -erig), jeugdtaal voor
'klote, ellendig, beroerd'.
Weten jullie waar ik nou zo ontzettend van baal?
Van dat rillerigepokkerignatterigechagrijnigesmerigefuckerige weer (excuse Ie mot).
Lezersbrtef in Club, januari 1988

fucking (<— Eng.), jeugdtaal voor 'klote, ellendig, beroerd'; of eenvoudigweg ter versterking,
zoals in het citaat:
Stel, je zuipt iedere dag, je blowt je suf, maar je
vader is een 'fucking' goeie vent, dan telt dat laatste het zwaarst.
HP/DeTijd,i8-o7-97
funboard (<— Eng.), k o r t e surfplank w a a r m e e
m e n kan springen. Hiervan afgeleid het werkwoord
funboarden.
Vroeger heette windsurfen ook wel plankzeilen,
vooral door de overeenkomsten met het traditionele zeilen. Sinds de introductie van nieuwe, snellere
en meer wendbare windsurfplanken, ook wel 'funboards' genoemd, kent het professionele windsurfen drie wedstrijdonderdelen: courseracing, slalom
en waveperformance.
Muziek Express, mei 1988
Fundi (<— Dui.), lid van de fundamentalistische
fractie van een partij; dogmatisch-radicaal persoon. Sinds begin jaren tachtig. De pragmatische tegenhanger is de Realo*.
Langzaam maar zeker verliezen de 'fundi's' terrein.
Elsevier, 21-02-87
In het CDA staan 'Fundi's' als Arie Oostlander tegenover pragmatici als Lubbers.
Vrij Nederland, 02-04-88
Ter Veld, Wöltgens, Kombrink en Vermeend zijn
de hoofdrolspelers in het gevecht. Ter Veld en
Wöltgens worden wel de fundamentalisten (in de
wandeling: de fundi's) genoemd, omdat ze teruggrijpen op traditionele PvdA-denkbeelden zoals
'socialisatie van de vraag'.
Elsevier, 05-11-88
Willem Hoogendijk is een fundi.
Vrij Nederland, 11-03-89
Het is niet zo dat ik wegga omdat er sprake zou
zijn van een onoverbrugbare kloof tussen de 'realo's' en de 'fundi's' in de vereniging.
de Volkskrant, 17-05-90
De verzorgingsstaat totaal op zijn kop zetten (zoals de fundi's binnen het CDA willen) blijkt met de
PvdA in de regering geen eenvoudig karwei te zijn.
Vrij Nederland, 3 0-01-93
Na enig getouwtrek tussen fundi's en realo's, oftewel idealisten en bestuurders, hebben de laatsten
grotendeels gewonnen.
Elsevier, 11-10-97

funshoppen;funshopping (<— Eng.), het winkelen voor zijn plezier, d u s niet o m in zijn levensbehoeften te voorzien. O o k wel pretwinkelen*
genoemd.
De Kijkshops zijn minder dan veel andere zaken
gericht op 'funshopping', zoals dat met een modewoord heet en dat kennelijk meer bij vrouwen in
trek is.
Trouw, 03-09-88
En ook de term 'funshopping' is tegenwoordig
van toepassing op de boekhandel, sinds winkels als
Donner en de Groningse Wristers (met vijftienhonderd vierkante meter winkelruimte) plaats hebben ingeruimd voor grammofoonplaten en cd's,
een kantine en kinderspeeltafels.
Vrij Nederland, 03-09-88
Wie dan nog aan funshopping toekomt, heeft
tientallen winkels en toko's tot zijn beschikking
om de ergste koopdrift te stillen: stuntkleding in
'Happy Fashion Beregoed', rubberkleding bij
Groen, orthopedische blokhakken bij Knetemann,
plastic bloemenslingers bij 'Oz Ensar', Pakistaanse hapjes bij 'Tapanahonie', filigreingoud van
Vietnamese bootvluchtelingen ('ze zijn allen met
dezelfde boot gekomen') bij 'El Dorado', of kipkerrie bij 'Milobi', want 'nergens zo lekker als bij onze
vrouwtjes'.
de Volkskrant, 14-04-90
Vanuit een ooghoek zien we oer-Rotterdammer
Gerard Cox zich gehaast door het winkelgebied
spoeden. Ook hij had zich het 'fun shoppen' deze
middag ongetwijfeld anders voorgesteld.
Elsevier, 23-10-93
Havenmeesters, bootverhuurders, bierverkopers
en waterpolitie zijn noodzakelijke ingrediënten
van het weekendje zeilen. En voor 'funshoppen' op
zaterdag en - steeds vaker - op zondag, dienen
winkels uit de aard der zaak te zijn geopend, èn bemand.
Elsevier, 10-09-94
Maar er schiet meer dan genoeg tijd over om even
te funshoppen in de binnenstad, een tentoonstelling te bezoeken, een wandeling in het bos te maken of naar een huishoudbeurs te gaan.
Elsevier, 26-10-96
Het past bij het succes van de 'erotiekbeurzen',
een nieuwe variatie van het 'funshoppen', en dat
kan óók langs rubberen onderbroeken en behaarde
kwispedoors.
Vrij Nederland, 21-12-96
De Bijenkorven draaien voortreffelijk - de grote
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korf aan het Damrak profiteert volop van de zondagse 'fun shopping'.
Vrij Nederland, 19-04-97
funshopper (<— Eng.), iemand die aan funshoppen doet.
Knipper met de ogen, knijp in de bovenarm: het
is waarlijk zondag. Bewoners van de binnenstad
spreken meesmuilend van provinciale 'funshoppers', die massaal hun blikken bezit de stad inrijden om op grachten en singels een tot voor kort
ongekende stoet van knorrende beesten te vormen.
Elsevier, 15-03-97
futon, m a t r a s - of bankovertrek, gevuld met een
katoenen wattenlaag. Van Japanse oorsprong
en d a a r al bekend in de 19de eeuw. In het Westen aanvankelijk alleen via de reisliteratuur bekend. In de jaren tachtig werden futons ook bij
ons m o d i e u s .
Knuwer maakt de futons van Katja Futon volgens een duizend jaren oude traditie uit Japan. Hij
legt rollen wattenlagen van katoen haaks en luchtig op elkaar over de vloer. Het maken van futons
is overigens wel een arbeidsintensief werkje, per
dag krijgt Knuwer er hoogstens één af.
Amsterdams Stadsblad, 13-07-97
futures (<— Eng.), beursterm voor 'termijnzaken'.
Futures: termijncontracten, toekomstcontracten.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991

Future: Een termijncontract in effecten, goederen of in vreemde valuta's dat gestandaardiseerd is
met betrekking tot de termijn, de uitoefenprijs en
het aantal onderliggende waarden.
Prisma van de algemene economie, 1992
De indexen voor 'futures', termijncontracten op
aandelen, gaven een grotere daling aan, hetgeen
erop duidt dat de handel een verdere daling van de
aandelenkoersen verwacht.
de Volkskrant,
05-09-91
Het gaat bij futures om forse investeringen per
belegger. En er zijn makelaars in futures die de hele
dag niets anders doen dan met een team mensen
hun potentiële klanten een telefonische voet tussen
de deur zetten.
Elsevier, 19-05-93
Zo'n future is een standaard-contract waarin de
toekomstige koop of verkoop van een 'mandje'
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aandelen (volgens de index samengesteld) is ge regeld.
N R C Handelsblad, 15 - o y-97
Het waren vooral onroerend goed-aandelen en
'futures', financiële termijncontracten die de
markt in beweging zetten.
de Volkskrant, 01-08-97
De handel in futures: dat zijn zo'n vijftig kerels
op een kluitje, die heel hard tegen twintig schermen schreeuwen.
HP/De Tijd, 10-03-98
fuzzbox (<— Eng. fuzzy ' v a a g ' ) , klein elektronisch instrumentje w a a r m e e het geluid van een
versterkte gitaar vervormd kan w o r d e n . M u z i kantenslang.
... tussen de snaren van de flink door de fuzz-box
gehaalde gitaar groeit het mos welig.
Oor, 14-06-86
Ik vind de fuzzbox één der knapste uitvindingen
van de 20e eeuw.
Fabiola, december 1986
Uiterst simpele en iedere keer weer door de fuzzbox gehaalde riff.
Vinyl, maart 1987
Key Pankonin openbaart even later dat hij sinds
gisteren een fuzz-box bezit.
Oor, 11-04-90
fuzzy logic (<— Eng.; rond 1965 gelanceerd d o o r
Lotfi A. Z a d e h , hoogleraar elektrotechniek aan
de universiteit van Berkeley in de v s ) , begrip uit
de wiskunde en computertechnologie; een
vorm van logica waarbij de variabelen een cont i n u ü m van w a a r d e n tussen 1 en o k u n n e n aannemen; logica gebaseerd o p benaderde w a a r den. Deze techniek is aangepast aan het menselijk denken en w e r k t niet volgens de binaire logica (ja/nee) van de computer. J a p a n is tegenw o o r d i g koploper in de research en o n t w i k k e ling van fuzzy producten en technologieën (het
w o o r d fuzzy w e r d in de Japanse taal geïntegreerd in de betekenis 'slim'), zoals bijvoorbeeld fuzzy camcorders, waarbij schommelingen weggewerkt w o r d e n , of fuzzy w a s m a c h i nes, die a u t o m a t i s c h de juiste t e m p e r a t u u r kiezen.
Een tweedimensionale zwerm vliegt over deze
pagina, onderweg gestoord door 'grotere' vogels.
Het zijn boids uit een aardig Windows-programma
van Jürgen Schmitz (boids io.zip). Hun 'fuzzy lo-

gic' eigenschappen laten zich aanpassen via een
fraai controlepaneel.
Kijk, september 1996
Fuzzy logic: een 'slimme' automaat voor de Renault Scénic.
De Morgen, 08-11-97
FX (<— Am.-Eng.; n a a r de uitspr. van effects),
filmjargon voor 'speciale effecten'.
De uitstekende F/X en make-up van respectievelijk R. Edlund en S.Winston houden het geheel geloofwaardig.
Film en Televisie, mei/juni 1988
Stephen King, de populairste horror-auteur van
dit ogenblik, is een fervent liefhebber van F/X.
Panorama/De Post, 15-08; z. j .

g
G-7, de zeven grootste industrielanden van de
wereld: C a n a d a , Frankrijk, Duitsland, Italië,
J a p a n , Groot-Brittannië en de v s . De SovjetUnie h o o r t nog niet bij de G - 7 . M i n d e r freq u e n t gebruikt is de groep van zeven. De t e r m
dateert van ca. 1986.
Schlesinger verklaarde in Londen niet te verwachten dat de vergadering van de G-7 een akkoord zal opleveren over gezamenlijke interventie
op de wisselmarkten.
de Volkskrant,
21-06-91
Aanvankelijk leek Gorbatsjow ook een duidelijke
keuze te maken. In de door hemzelf geschreven uitnodiging voor de G-7 bood de Sovjet-leider de omvorming tot een volledige vrije-markteconomie
aan in ruil voor massieve westerse steun ter waarde
van 300 miljard gulden.
Trouw, 13-07-91
G-7: de groep van ministers van Financiën van de
zeven grootste industrielanden ter wereld: v s ,
Groot-Brittannië, Japan, West-Duitsland, Frankrijk, Italië en Canada.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991
Het mag nu wel als zeker gelden dat de Russische
president zal worden uitgenodigd naar de eerstkomende vergadering van de rijke industrielanden, de
G-7...
De Morgen, 11-04-92
Omdat de G-7, de groep van zeven rijke industrielanden, vindt dat de yen ondergewaardeerd is,
is de kans op een spoedig herstel van de dollarkoers
vrij gering.
Het Parool, 16-05-92
G-7: Acroniem voor de Groep van Zeven, de grote westerse industrielanden Canada, Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de
Verenigde Staten, die sinds 1975 regelmatig bijeen
komen voor een Economische topconferentie.
Prisma van Europa, 1992
Rusland mag binnenkort in Denver deelnemen
aan het overleg van de G-7, de zeven landen met de
grootste economieën.
HP/De Tijd, 28-03-97
gaai, informele jeugdtaal voor ' b u i t e n g e w o o n
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goed; geweldig; prachtig; prima'. Sinds het begin van de jaren zeventig, m a a r pas echt populair geworden in de jaren tachtig. Een gave vent
is iemand die er helemaal bij h o o r t . Vaak in
combinatie met onwijs'.
Tsjeem, wat een gaaf plekje, midden in de stad.
Miep Diekmann: Total Loss, weetjewei, 1973
'Ja, een hond,' riep Benito. 'Dat lijkt me gaaf.
Met een hond kun je rennen en je kunt hem kunstjes leren.'
Thea Beekman: Wij zijn wegwerpkinderen,
1980
Terwijl al mijn vriendinnen in gave truien en
schoenen rondliepen, draag ik een oude trui, broek
en gympies.
Muziek Express, december 1986
Ik was een klein opdondertje en dat vonden de
'Chili Rockers' wel gaaf, een kleintje in de groep.
Jeugd en Samenleving, januari 1987
... het allerleukste, te gekste, hartstikke gaafste
blad van de hele wereld.
Pop foto, maart 1987
Met een grote auto, een gaaf kapsel en een eigen
kamer hoorde je er op de Californische scholen helemaal bij.
Popfoto, april 1988
Maar je zit in een 'gaaf' Corpshuis en dan pieker
je er niet over om te verkassen.
Gertjan Aalders: Handhaaft en beschaaft, 1988
'Ach, gaaf feest was dat,' knikte Pieter-Jan.
Nieuwe Revu, 06-08-97
gaan over iets, zich met iets bezig h o u d e n ; het
behandelen, bespreken: de minister van Financiën gaat over geld. Gaan over iemand is 'zorg
dragen voor iemand; verantwoordelijkheid
hebben over iemand': de d o k t e r gaat over de patiënt. Informeel.
De ministers die over de misdaadbestrijding
gaan, Van Thijn (binnenlandse zaken) en Hirsch
Ballin (justitie), menen dat er grenzen aan undercover-operaties zijn, die op ethische gronden niet
mogen worden overschreden.
Trouw, 25-03-94
De sps-minister van Bouwzaken die over de
plannen gaat, heeft net een informatiestop over de
kwestie ingesteld.
HP/De Tijd, 30-08-96
's Lands grootste producent was nogal verbijsterd dat het uitgerekend bij hen klachten regende.
'Ze denken zeker dat we overal over gaan,' luidt
het commentaar uit Endemol-huize.
Nieuwe Revu, 02-04-97
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Ik heb tegen Chirac gezegd dat in Amsterdam de
burgemeester over het mooie weer gaat en de loco
over het slechte weer.
Elsevier, z 1-06-97
gaan op, informeel voor ' h o u d e n van; een voorkeur hebben voor'.
Wie op chic gaat, kiest voor zwart, en wie gezag
wil uitstralen ook.
HP/De Tijd, Z4-01-97
gaan voor (<— Am.-Eng. to go for), kiezen voor;
streven naar; trachten te verkrijgen; voorstander zijn van; achter iets of iemand staan. Informeel.
Heeres wist precies wat hij wilde. 'Ik ga voor het
grote geld, ik wil het bedrijfsleven in.'
Elsevier, Z6-06-93
Hans Dijkstal? 'Dat vind ik nou een gezellige
vent. Ta, Dijkstal, ga ik voor.'
Nieuwe Revu, Z9-11-96
Tussen de regels door lees ik dat Quattro Pro van
Borland hèt pakket is om voor te gaan, maar kennelijk hebben weinig rekenaars dat ook daadwerkelijk gedaan.
Computer'.Totaal, februari 1997
Geloof me: als ze het zadel tussen de benen hebben dan gaan ze voor elke wedstrijd.
Elsevier, 26-04-97
Plechtig spraken trainer en atleet vervolgens af
'ervoor te gaan'.
Vrij Nederland, 03-05-97
Een advocaat verdedigt een standpunt en gaat ervoor.
Elsevier, 07-06-97
gaatje:tot aan h e t - g a a n , hardnekkig volharden
in iets; werken, sporten enz. tot men erbij neervalt. Informeel; sinds het begin van de jaren negentig.
George Michael en The Artist willen zelf bepalen
wat ze op hun platen zetten en gaan daarmee door
tot aan het gaatje.
Nieuwe Revu, 11-06-97
gabber (oorspr. Barg. 'vriend, m a k k e r ' ) , in
jeugdtaal: kaalgeschoren jongen in trainingsp a k ; a a n h a n g e r van gabberhouse*.
Gabbers
hebben een speciaal taalgebruik, bijvoorbeeld
hakken" voor dansen. Tegenstanders zien hen
als een hossende versie van
F-side*-supporters

en n o e m e n hen agressief, vrouwonvriendelijk
en smakeloos. Gabbers h o u d e n van m a x i m a l e
geluidsvolumes en veel pils. Er zijn weinig
vrouwelijke gabbers
oigabberinnetjes*.
Veel jongens in Parkzicht hebben een kaalgeschoren hoofd. Dat is de gabber-look.
Nieuwe Revu, 27-01-93
Van alle soorten housers is de gabber het meest
uniform gekleed. Hadden ze aanvankelijk allemaal
een 'matje', tegenwoordig is de gabberhaardracht
'crew cut', oftewel: heel kort.
Jan Kuitenbrouwer: Neo Turbo. Van yuppiespeak tot crypto-mumble,
1993
Veel XTC-dealers worden 'gabbers' genoemd.
Hun hoofden zijn kaal.
Nieuwe Revu, 12-04-95
In Berlijn werd een weekend lang een 'Love Parade' gehouden, een mega-feest van meer dan een
half miljoen Duitse gabbers.
Elsevier, 03-08-96
Bij ontstentenis van Piet Bambergen verschijnen
vervolgens een stuk of vijftig gabbers in beeld die
een auto aan gort slaan. Einde film.
HP/De Tijd, 15-11-96
Terwijl tot grote hilariteit vooraf de Rotterdamse
gabbers-strijdkreet ' H a k k ü h ' klonk, werd de aftiteling omgekeerd evenredig uitgeluid met fluitconcerten uit dezelfde hoek.
Elsevier, 23-11-96
Je vindt dus ook gabbers onder voetbalvandalen.
Vrij Nederland,
o3-05-97
ook als afkorting van gabber bouse*.
'Gabber' is de nieuwste en heftigste vorm van de
elektronische dansmuziek die razend populair
werd onder de noemer 'house'.
Opzij, mei 1992
gabberhouse, Nederlandse variant van techno*',
agressieve en ultra-harde muziek; de heavy*
metal van de house. Is eind jaren tachtig ontstaan in R o t t e r d a m en ging in de jaren negentig
ook deel uitmaken van de Britse muziek en clubcultuur. De t e r m werd al o p g e n o m e n in de
meeste w o o r d e n b o e k e n . O o k afgekort tot gabber* . Amerikanen spreken over gabba house of
gabba.
Het tegenovergestelde van 'gabberhouse' is 'soultechno'. Dit beweert een van de uitvinders van
deze nieuwe dansmuziek, Dimitri Kneppers. Gabberhouse zit vol extreme harde klanken, soultech-

no is echter ingetogen, warmklinkende dansmuziek.
Oor, 13-07-91
Geen hersenloos doorbeukende 'gabber-house'
dus, maar evenmin het andere uiterste: de misselijk
makende 'zweef-house' van new age-snit.
Het Parool, 12-10-91
Ze diepen de mogelijkheden uit die house nog te
bieden heeft, want het kan nog altijd harder en kaler, of juist melodieuzer en rijker. De spijkerharde
gabberhouse is er een gevolg van. Maar de swingende jazzdance ook.
de Volkskrant,
29-11-91
De Nederlandse vorming 'gabberhouse' is een
misprijzende benaming van house-pioniers voor
epigonen.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Wij houden van de ritmische dance-house. Niet
die 'beng-beng' gabberhouse, maar vrolijke muziek.
Nieuwe Revu, 28-10-92
In New York beschouwt men 'gabba house' (in
Nederland spreken we van gabber) als neusje van
de euro-techno zalm.
HP/De Tijd, 14-05-93
Wat vooral dwarszit is de opkomst van de gabberhouse, de sinds anderhalfjaar razend populaire
hard-core variant. Gabberhouse verdient die naam
als de beats per minute ruim uitkomen boven de
150.
Vrij Nederland, 25-09-93
Hard is in. Wreedheid zelfs. Seriemoordenaars
zijn 'cool', net als de snoeiharde 'gabberhouse' en
het videospelletje 'Mortal Kombat'.
Elsevier, 08-01-94
De dreunende gabberhouse wordt bij tussenpozen onderbroken door een megafoonstem die scandeert 'I believe in Jesus'.
Nieuwe Revu, 05-06-96
gabberin(netje), gabberina, informele jeugdtaal
voor 'vrouwelijkegabber*''
oiraveteef.
Alle mooie wijffies mogen bellen, ha ha! Ze hoeven niet per se gabberin te zijn.
Nieuwe Revu, 29-01-97
Oprecht verbaasd staart hij naar een met Feyenoordsjaal getooid gabberinnetje van hooguit tien
jaar dat een filtersigaret rookt.
HF'/De Tijd, 14-03-97
Z o nu en dan hoor je van een zogeheten gabberina die door haar vriendjes is gepakt.
Elsevier, 23-08-97
249

Bouwde zijn Thunderdome-f'eesten uit tot een
(gedeponeerd) A-merk voor hardcore gabbertjes
engabberinnetjes.
Elsevier, i1-10-97
Zoals gabberina's stevige elastische topjes dragen, dragen gabbers liefst een strakke slip, die
voorkomt dat hun zaakje tijdens het hakken te veel
heen en weer zwiept.
Webber, januari 1998
gadget, (<— Eng.; mog. <— Fr. gachette of Fr.
dial, gagée ' a p p a r a a t ' . Oorspronkelijk een zeev a a r t t e r m . In het Engels is er al een vindplaats
uit 1886; Koenen en Smits 1992 leiden het
w o o r d af van de n a a m van de Franse technicus
Gaget, die in 18 8 8 betrokken w a s bij de m o n t a ge van het Vrijheidsbeeld in N e w York), g r a p pig m a a r nutteloos a p p a r a a t , bijvoorbeeld een
l a m p in de v o r m van het Vrijheidsbeeld. De
term is in de loop van de jaren zeventig in ons
taalgebruik doorgedrongen. —> hebbeding*.
Ook alle 'gadgets' voor mensen, die zeker nooit
nuttig mogen zijn, alleen maar leuk om te hebben,
zijn speeltjes.
Mark Baeyens: Taal in stukjes, 1981
Beneden in de giftshop is de drukte nauwelijks
minder. Tientallen, vooral Franse, bezoekers verdringen zich rond de meest uiteenlopende Vermeer-gadgets die het museum moeten helpen uit de
kosten - ruim zeven miljoen - te komen.
HP/De Tijd, 08-03-96
McDonald's begon met de 'gadgets' in de jaren
zestig op aandringen van een van de franchisehouders die dacht dat het een goed idee was zich op de
kindermarkt te richten.
HP/DeTijd,
12-12-97
gaia (<— Gr. Gaia, moeder aarde in de mythologie), theorie die stelt dat de levende en niet levende organismen o p aarde elkaar in balans
h o u d e n en één s a m e n h a n g e n d geheel v o r m e n .
De aarde w o r d t gezien als superorganisme.
Deze hypothese w e r d uitgewerkt d o o r de Britse
wetenschapper James Lovelock en voor het
eerst gepubliceerd in 1 9 6 8 . De term zelf w e r d
pas rond 1981 populair.
Gaia-filosofie: filosofie volgens welke het leven
op aarde één samenhangend organisme is dat zichzelf reguleert overeenkomstig zijn veranderende
behoeften. Ze veronderstelt een soort ingebouwd
evenwicht.
Prisma van het milieu, 1990
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(laia-theone: recente, uit de Verenigde Staren
stammende theorie waarbij uitgegaan wordt van
het feit dat de aarde op een procesmatige manier
min of meer het leven beschermt en zodoende de
evolutie beïnvloedt. Deze theorie is in een andere
vorm in de jaren vijftig in Sovjet Rusland reeds
naar voren gebracht.
Pierre Marechal: Woordenwijzer Ecologie, 1991
Zo is ze een aanhangster van de Gaia-theone, de
opvatting dat alle levende wezens een ingewikkeld
netwerk vormen dat als een superorganisatie kan
worden opgevat.
Elsevier, zs-12-93
Heel populair binnen New Age is het Gaia-concept. Volgens dit idee werken alle levende wezens
op aarde samen om de condities te handhaven die
voor dat leven essentieel zijn.
Een voorbeeld van hoe Gaia werkt, is dat wanneer de temperatuur op aarde te hoog wordt, bepaalde algen sneller gaan groeien.
Elsevier, Oj-02-94
galbak, informeel voor 'zeurderig iemand; chagrijnig p e r s o o n ' . H e t w o o r d werd al gebruikt in
de jaren zestig, o.a. door Jan Cremer, m a a r was
toen nog slang. N u is het veel meer ingeburgerd.
Het was doem wat de klok sloeg, kijk, The Sisters
of Mercy vind ik tè gek, maar al die galbakkies met
hun zwarte haren kan ik niet uitstaan.
Oor, 27-06-87
Die galbakken zien dat ik ziek ben en dope nodig
heb.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
gallery building (<— Eng.), kunstgalerieën die
zich naast elkaar vestigen.
Uit diezelfde financiële nood ontstond ook een
voor Nederland nieuw fenomeen: de zogenaamde
'gallery buildings', die in steden als New York en
Keulen al een langere traditie kennen. Deze 'gallery buildings' bestaan uit verschillende galeries die,
meestal om de kosten te drukken, in een of meer
panden naast elkaar gaan zitten. Het eerste 'gallery building' werd in oktober van dit jaar geopend
in een oude opslagplaats aan de Amsterdamse
Lijnbaansgracht door zeven galeries, waaronder
bekende namen als Akinci, die ruzie had met haar
huisbaas, Apunto, die op zoek was naar een groter
pand, en Johan Jonker en Lumen Travo, die op hun
oude locatie aan de Paulus Potterstraat de huur
niet meer konden opbrengen.
HP/De Tijd, 1 o-12-9 3

gameboy (<— Eng. handelsmerk Game Boy),
draagbare spelcomputer, in 1989 ontwikkeld
d o o r het Japanse bedrijf N i n t e n d o . H e t gaat o m
een met de h a n d te bedienen elektronisch apparaat met een klein scherm, w a a r o p computerspelletjes gespeeld k u n n e n w o r d e n met behulp
van cartridges.
Mocht je nog net voor de vakantie een Game Boy
willen kopen vraag dan in de winkel om, nee, EIS
de doorzichtige, want die is absoluut de mooiste!
PC Consument, juli/augustus 1995
gangbang (<— Am.-Eng. gang 'groepje' + bang
'neuken'), groepsseks; groepsverkrachting.
Sinds ca. 1945 in het Amerikaanse slang, bij
ons sinds het begin van de jaren tachtig ingeburgerd.
Ik kan er juist heel vergenoegd naar kijken. Naar
van die net afgestudeerde sociologen en trendwatchers uit de Randstad die verklaren waarom
geblondeerde Tamara uit Schin op Geul en haar
Piet met piercing samen of afzonderlijk de geneugten van een provinciale 'gang bang' willen proeven.
Nieuwe Revu, 26-03-97
Grimaldi's film bestaat uit drie onderling afwijkende delen. Het eerste toont de hoofdpersoon tijdens een nachtelijke 'gang bang' bij een Siciliaans
strand...
De Morgen, 26-07-97
Onlangs werd in een van die zogenaamd informatieve sexprogrammaatjes op de commerciële
zenders een Brabantse dame geïnterviewd die vertelde hoe bevrijdend de 'gang bang' voor haar was
geweest.
Nieuwe Revu, 24-09-97
gangbangen (<— Eng.), meedoen aan een gangbang*.
Als het de wens is van een voetbalclub om live te
gaan 'gangbangen' dan mag dat van jullie?
Nieuwe Revu, 12-11-97
Langzaam wordt het drukker en net als we ons
afvragen wanneer en vooral wie hier nu eigenlijk
'gegangbangd' gaat worden, schuift een vrouw aan
op de lege kruk naast ons.
Nieuwe Revu, 18-03-98
gangstarap (<— Am.-Eng. gangsta, fonetische
verbastering van gangster), harde rap*, een
hardcore-variant van hiphop*. De teksten, ge-

p u u r d uit het Amerikaanse gettoleven, zwepen
o p tot geweld. G a n g s t a r a p w e r d populair in de
tweede helft van de jaren tachtig. Een bekend
voorbeeld is de Amerikaanse ster Ice C u b e
(1968). In h u n teksten schetsen de gangstar uppers* een gewetenloze wereld w a a r i n m o o r d ,
crack* en verkrachting alledaagse zaken zijn.
Sommigen onder hen zijn ook bekend o m h u n
bezit en gebruik van w a p e n s . O o k gangsterrap.
Liefhebbers van gangster-rap kunnen deze plaat
gerust kopen (als het je niet stoort dat Fesu een
bloedhekel heeft aan het blekere gedeelte van de
mensheid).
Webber, september 1994
Voor de zwarte jongens die een paar kilometer
verder op het ritme van de gangsta-rap al met hun
klassenstrijd zijn begonnen, sluiten zij zich af.
Elsevier, 24-12-94
In vergelijking met bijvoorbeeld de Amerikaanse
gangsta-rap is house schraal en saai, in het bijzonder door de eentonige synthesizer- en computerbeats, de vaak tot hooguit drie regels geminimaliseerde songteksten, en niet te vergeten door de
sfeer van vrijblijvend solipsisme die de housecultuur omgeeft.
Vrij Nederland, 11-02-95
'Kapur,' vervolgde hij, leesbaar in de war, 'was al
geruime tijd betrokken in een ook op plaat en podium uitgevochten "battle" met Newyorkse
"gangstarap"-artiesten als Notorious Big en Sean
Puffy Combs.'
Nieuwe Revu, 18-09-96
De Westkust heeft de commerciële goudmijn genaamd 'gangsta-rap' dan wel uitgevonden, de
Oostkust doet er alles aan om de achterstand in te
halen.
Hutno, 10-12-96
Heeft Tupac door zijn gangsta-rap de dood over
zichzelf afgeroepen ?
Elsevier, 14-12-96
Gangstarap is vooral een uitdrukking van radicale uitstoting die omslaat in het macho-chauvinisme van de straatbende die vecht omdat er nu
eenmaal gevochten moet worden.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
De grootste boosdoener is ongetwijfeld de
gangsta rap, de stroming die eind jaren tachtig opkwam en in de jaren negentig ging overheersen.
NRC Handelsblad, 10-01-97
gangstarapper (<— Am.-Eng.), iemand die
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gangstarap
beoefent. O o k
gangsterrapper.
Beseft hij dat hij behalve wellicht zijn zitvlees zal
dienen bij te spekken voor de bank ook nog een
aanslag zal moeten doen op zijn prachtige gangstarappers-imago?
Oor, 18-06-94
Arrested Development mengt toegankelijke rapmuziek met blues- en soulinvloeden, terwijl Speech
zich in zijn natuur- en vrouwvriendelijke teksten
afzet tegen de destructieve gangsterrappers die de
Amerikaanse hiphop onveilig maken.
HP/De Tijd, 26-08-94
En gangsta rappers gaan zich ook te buiten aan
geweld tegen anderen.
Trouw, 15-03-97
ganja (<— Eng. <— H i n d i ) , m a r i h u a n a , afkomstig
uit Jamaica. Er bestaan verschillende schrijfwijzen, o.a. ganga, ganji, ganza. Sinds ca. 1980
in ons taalgebruik ingeburgerd geraakt.
Rita, zijn vrouw, bejubelde het genot van het roken van ganja in One Draw.
Oor, 24-08-85
Hier kost 'Ganja' (Jamaicaans voor marihuana)
wel vijf pond per gram.
Elsevier, 31-10-87
Want je bent rasta of je bent het niet, met of zonder ganja.
Nieuwe Revu, 12-05-88
Een begroeting bestaat uit een vuistdruk en elkaar met de linkerborst aanraken. Soms roken we
ganja.
Avenue, januari 1995
'Try Jah Love' is voor ganja rokende dreadlockdragers niet gemakkelijk.
Elsevier, 17-05-97
Je kan als reggaefan tegenwoordig maar beter
naar een gewoon festival gaan. De ganja-wolk die
woensdagnacht boven Lokeren hing was minstens
even dik als de zaterdag voordien boven Geel...
De Morgen, 09-08-97
garage (naar de Paradise Garage, een N e w
Yorkse gay*-club w a a r dit soort muziek gespeeld werd), N e w Yorkse vocale variant van
house (muziek)* met soul-ingrediënten, vooral
in de m a n i e r van zingen, en een luid, energiek
en ongepolijst geluid. Sinds ca. 1 9 8 8 . —>garagerock".
Het begrip 'garage' dook voor het eerst op in Engeland, zo'n anderhalf jaar geleden. Engelse hitma-

25Z

kers als M/A/R/S/S, Bomb The Bass en S'Express
pluimden toen zonder scrupules het disco-repertoire uit de jaren '70. Aldus begonnen bepaalde
clubs de originele nummers opnieuw in hun programmatic op te nemen, nummers die een verpletterend succes kenden ten tijde van het 'Saturday
Night Fever'-syndroom. Net op dat moment daalde echter ook de grote acid-wolk over Londen
neer, en de prille garage-stroming werd daar volledig overschaduwd. De terugkeer van Smiley luidde
de revival van de seventies in, maar garage als dusdanig kwam nog niet aan bod.
Fabiola, mei 1989
Garage is de soulvolle variant van house-muziek
die het afgelopen jaar zich met succes uit de underground omhoog heeft gewerkt.
Oor, 18-1 1-89
Amerikaanse garage, de (Newyorkse) vocale
house, is in Nederland altijd in de schaduw gebleven van populaire stijlen als 'mellow' of 'hardcore'.
de Volkskrant, 09-12-94
garageband,-groep, rockgroep, gespecialiseerd
'm garagerock*.
Zoals zoveel garagebandjes hebben The Haunted
twee sublieme nummers op hun kerfstok.
Oor, 22-09-84
In de jaren zeventig was het gewoonweg onmogelijk om met een garagegroepje naar buiten te komen.
Fabiola, juni 1987
Bovendien vind ik het leuk als een garagegroep er
niet alleen maar lustig op losramt...
Oor, 09-04-88
Howe Gelb speelde in Pennsylvania in punk-en
garagebandjes, covers van de Sex Pistols en dergelijke.
Oor, 12-02-94
garagerock, eenvoudige rockmuziek, gebaseerd
op drie a k k o o r d e n ; v o r m van rock die teruggaat naar de oervorm van de beat. In Amerika
acid-punk g e n o e m d . Sinds het midden van de
jaren tachtig bij ons populair.
Niet alleen is er de garagerock van Green on
Red...
De Morgen, 21-05-85
The Plastic Dolls zullen worden gerangschikt onder de vaderlandse garage-rockstroming.
Oor, 15-06-85

In de popmuziek werd met 'punk' een stroming
aangeduid die in de jaren 64-67 in de Verenigde
Staten floreerde en die ook bekend staat als 'garagerock'.
Oor, 22-02-86
Als veelzijdig eksponent van de garagerock
maakte de groep van 'Bosso' Lammert Voos vooral als liveband furore.
Backstage, oktober 1986
Van de Britse garagerock-mecenas John Peel gaan
enkele 12 inches verschijnen.
Fabiola, november 1986
Garagerock gaat teloor aan gemakzuchtige incompetentie.
NRCHandelsblad,
08-01-88
Niet toevallig duikt in dezelfde periode een nieuwe 'boom' op vanuit het buitenland, gemakshalve
omschreven als 'garagerock'. Een groot aantal
groepen zien het levenslicht met als centraal gegeven: de gitaar. Rock wordt teruggebracht tot zijn
essenties, weeral puttend uit de gouden jaren '60.
Patrick Allegaert en hue Vanmarcke: Op lawaai.
Jongeren en cultuur, 1989
Possum Dixon debuteert op het Interscope-label
met een plaat vol lekker in het gehoor liggende
punkpop en garage-rock.
de Volkskrant, 11-02-94
garagerocker, iemand die garagerock* beoefent.
... het degelijke en vertrouwde vakmanschap van
deze Zweedse garagerockers.
Vinyl, april 198j
garantiebaan, vaste betrekking die jonge werklozen krijgen na een opleiding.
De vakcentrales FNV, CNV en M H P (midden en
hoger personeel) weigeren nog langer deel te nemen aan dat overleg omdat er met de werkgeversorganisaties geen afspraken te maken zijn over het
scheppen van vaste banen in het bedrijfsleven voor
jongeren die uit een 'garantiebaan' komen.
de Volkskrant, 27-03-87
De tijd van een uitkering afhalen en met een
huursubsidie in een flatje zitten, is voorbij. Jongeren moeten opleidingen volgen of een 'garantiebaan' accepteren. Want ook voor anderen dan
'kleuters, klunzen en klootzakken' is er onvoldoende werk.
Elsevier, 23-04-94
gassen, h a r d rijden. Voornamelijk jeugdslang.

Spontane toewuivingen van wulpse dames, alsook aansporingen tot 'gassen' van boerenzonen.
Elsevier, 13-06-98
gastouderbureau, bureau dat de kinderopvang
regelt voor werkende ouders. H e t bemiddelt
tussen ouders en opvangers. Sinds de tweede
helft van de jaren tachtig.
In de discussie rondom de Stimuleringsmaatregel
Kinderopvang lees je maar zelden iets over gastouderopvang. Toch wordt - ook door werkgevers veel kinderopvang door middel van de zogenaamde gastouderconstructie gerealiseerd. Dit gebeurt
vaak via een gastouderbureau. Z o ' n bureau treedt
op als bemiddelaar. Het brengt de vraag naar en
het aanbod van kinderopvang bij elkaar.
Opzij, december 1992
gastouderopvang, het tijdelijk opvangen d o o r
een ouder, meestal een vrouw, van a n d e r m a n s
kinderen na schooltijd of bij ziekte. In 1986
d o o r minister De Koning (van onder meer
Emancipatiezaken) en minister Brinkman (van
w v c ) voorgesteld als remedie tegen de kinderopvangtekorten in Nederland. Vooral mensen
met onregelmatige w e r k u r e n hebben er voordeel bij. Er w o r d t doorgaans gewerkt met een
zgn. gastouderbureau*.
In België bestaat dit
systeem al veel langer.
Minister De Koning (van onder meer Emancipatiezaken) en minister Brinkman van w v c hebben
hun mond vol over gastouderopvang, naar Belgisch voorbeeld, als de oplossing en hét alternatief
voor de kinderopvangtekorten in Nederland.
de Volkskrant, 13-09-86
O p dit moment kent Nederland 30 georganiseerde gastouderprojecten voor zo'n 1000 kinderen.
Particuliere gastouderopvang komt daarentegen
veel meer voor.
Opzij, januari 1987
Vooral voor mensen met onregelmatige werktijden is gastouderopvang aantrekkelijk, omdat de
dagverblijven kantoortijden aanhouden. Gastmoeders kunnen makkelijker eens een uurtje langer oppassen.
NRC Handelsblad,
26-11-88
gastouderproject, zie citaat.
In ongeveer dertig plaatsen in Nederland (het
aantal groeit nog steeds), kunnen ouders die behoefte hebben aan een flexibele vorm van kinder-
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opvang terecht bij een gastouderproject ( G O P ) . En
gastouderproject is een georganiseerde vorm van
kinderopvang waar vanuit een centraal kantoor,
op lokaal niveau, aan de hand van kwaliteitsnormen wordt bemiddeld tussen vraag en aanbod van
kinderopvang bij gastouders thuis.
de Volkskrant, 20-09-86
gastouders, personen die tijdelijk de kinderen
opvangen van werkende ouders. De bemiddeling tussen ouders en gastouders gebeurt d o o r
een gastouderbureau* via een
gastouderproject*.
'Gastouders zijn een op geschiktheid geselecteerde groep mensen, die bereid zijn om kinderen van
anderen, werkende ouders, in hun gezin op te vangen,' luidt de omschrijving van de opgerichte
Stichting Kinderopvang Humanitas. Volgens
Theo Offermans van deze stichting kan hierdoor
een grote groep ouders die op de wachtlijsten van
kinderopvangcentra staat, direct worden geholpen.
Het Parool, 19-10-88
Het kabinet wil extra geld beschikbaar stellen
voor vrouwen die andermans kinderen opvangen,
de zogeheten gastouders.
Trouw, 19-11-88
Momenteel krijgen gastouders die via een bureau
werken gemiddeld 4,50 gulden per uur per kind.
Trouw, 28-02-9J
gastvrouw, eufemisme voor 'prostituee', met
n a m e in een seksclub.
Ze willen zo graag fatsoenlijk zijn en aangepast;
ze weigeren zichzelf toe te geven wat ze eigenlijk
aan het doen zijn; ze zijn geen 'hoeren' maar 'gastvrouwen', ze hebben geen 'klanten' maar 'visite'.
Iscba Meijer: Hoeren, 1980
Na enig gezoek wist ik een club met 'jonge gastvrouwen' te vinden.
A. Moonen: Open afdeling, 1982
De Filippijnse, Braziliaanse en Thaise gastvrouwen bij PAmbassadeur vragen tegenwoordig al na
het eerste drankje of de klant mee naar boven wil.
Vrij Nederland, 22-12-90
-gate (<— Eng.), als suffix o m een politiek schandaal aan te duiden. H e t begon in 1972 met Watergate, het afluisterschandaal onder het presidentschap van N i x o n . N a a r analogie hiervan
o n t s t o n d e n midden jaren tachtig termen als
Contragate en Irangate, b e n a m i n g e n voor de
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illegale wapentransactie tussen de vs en Iran,
waarbij het o n t v a n g e n geld zou zijn doorgesluisd naar de toenmalige contrarevolutionairen in Nicaragua. Er was ook nog
Inkathagate,
waarbij de Zuid-Afrikaanse inlichtingendienst
in een k w a a d daglicht k w a m te staan o m d a t
deze in het geheim de Inkathabeweging steunde. Toen de romance tussen prins Charles en
Camilla Parker Bowles aan het licht k w a m , circuleerde in de pers de benaming Camillagate.
Dichter bij huis was er in de jaren negentig het
schandaal rond voormalig NAVO-secretaris
Willy Claes, die zich wegens een smeergeldaffaire g e n o o d z a a k t zag af te treden. De pers had
het over Willygate. Eind 1997 kreeg de Amerikaanse president Clinton veel kritiek en mediabelangstelling rond zijn buitenechtelijke affaires. Zippergate {van zipper 'rits') werd dit
schandaal genoemd.
Want wat nu 'Irangate' heet en 'Contragate' is
toen in werking gezet: toen begon de 'unmaking'
van Reagans presidentschap.
Haagse Post, oj-03-86
Contragate (die naam lijkt het, voornamelijk om
fonetische redenen, te winnen van Irangate) is snel
bezig de president van het machtigste land ter wereld te reduceren tot een hulpeloze grijsaard.
Elsevier, 1 yi 2-86
'Beursgate' bereikt met Philips de bovenwereld.
NRCHandelsblad,
08-H-9J
Hij is niet zomaar een politicus zoals een Europese premier maar de 'preacher in chief' die de burgers moet aansporen om hard te werken, de regels
te respecteren en buitenechtelijke seks te schuwen.
Zippergate weerspiegelt de ziekelijke gespletenheid van de Amerikaanse samenleving tegenover
seks.
De Morgen, 29-01-98
Of het nu gaat om Zippergate, de malversaties
van Berlusconi, de bijbaan van procureur-generaal
Steenhuis of de declaraties van de burgemeester
van Brunssum, het maatschappelijk debat draait
voortdurend om integriteit, een oude waarde die
vitaler lijkt dan ooit.
H P/D e Tijd, 13-02-98
In het verhaal 'Surigate' (2.1-3-1998) schreef
Elsevier dat Van Mierlo (D66) er mogelijk belang
bij heeft dat de vervolging van Bouterse wordt
stopgezet.
Elsevier, 11-04-98

gay (<— Eng.), als bijvoeglijk n a a m w o o r d : h o moseksueel geaard; gezegd van m a n n e n . De
gayscene slaat o p het wereldje van de homoseksuelen. Een gay club is een uitgaansgelegenheid
voor homoseksuelen.
Maar anders dan 'hiphop' uit New York, 'go-go'
uit Washington of de 'gunrappers' uit Baltimore en
Philadelphia, vindt deze House-music haar oorsprong in de privé feestjes van de gay scene.
Haagse Post, 06-12-86
... één van de eerste echte gay disco-hits.
Oor, 16-07-88
... de extravagante gay-discoster.
Oor, 28-01-89
Als Marokkaan kun je beter junk zijn dan gay, zo
erg vindt men dat in die kringen.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
En ook zijn bezoek aan een Rotterdamse gayclub verzwijgt hij niet.
Elsevier, 19-04-97
zelfstandig n a a m w o o r d : homoseksueel persoon. Gay-bashing is het Engelse equivalent
van ons potenrammen.
—»potenrammer*.
Veel gays met geld en smaak in Dixit...
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
gazelle, in financiële kring informeel voor 'snel
groeiend bedrijf'.
Gazelle. Doorstartende ondernemer. Uitdrukking gelanceerd door staatssecretaris van financiën Willem Vermeend bij het introduceren van
een verhoging van de belastingaftrek voor startende en doorstartende ondernemers.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
Men spreekt over gazellen, kleine bedrijven die
doorgroeien naar middenbedrijf.
Elsevier, 16-08-97
gebruiksaanwijzing:iemand met e e n - , schertsend voor 'lastig persoon; iemand met wie m e n
moeilijk kan opschieten'.
Bart is een absoluut talent, met een stevige gebruiksaanwijzing. Onze meningen verschillen
nogal...
Nieuwe Revu, 20-03-96
En het was ook heel genoeglijk tot het moment
dat hij opstond, zijn wandelstok hief en al het glaswerk op de tafel aan diggelen sloeg. Een mens met

een gebruiksaanwijzing, zoals dat heet.
HP/De Tijd, 05-04-96
gecontroleerde doorlevering, in Nederland:
t r a n s p o r t e n van softdrugs onder regie van rechercheurs van de criminele inlichtingendienst,
in de h o o p hiermee de georganiseerde m i s d a a d
in k a a r t te k u n n e n brengen en andere, grotere
handelaars te p a k k e n te krijgen. Deze opsporingsmethode stuitte in het m i d d e n van de jaren
negentig echter o p veel kritiek.
Hij is een van de pioniers in het werken met criminele infiltranten die in drugs mogen handelen
teneinde 'vertrouwen te winnen binnen het milieu', het uiterst riskant gebleken recherchespel van
de 'gecontroleerde doorlevering'.
Elsevier, 07-10-95
De kritiek op de Haarlemse methode was dat de
recherche wel erg ver ging met het 'gecontroleerd'
doorleveren van softdrugs naar de vrije markt.
Trouw, 13-10-95
Want, naast het vuurwerk, werd dit jaar het in
beslag nemen van grote partijen drugs en het oprollen van drugslijnen gewoon voortgezet, zonder
dat er, voor zover dat gecontroleerd kon worden,
sprake was van 'gecontroleerde doorlevering'.
Vrij Nederland, 06-01-96
Als je zelf zo'n zaak hebt voorbereid, laat je het
BKA er niet met jouw inspanningen vandoor gaan.
Het zal misschien best wel eens gebeurd zijn, maar
het druist toch in tegen je eigen eergevoel. Je wil
geen dope kwijtraken, wij spraken over gecontroleerde aflevering, niet over doorlating.
HP/De Tijd, 26-04-96
De Tweede Kamer besloot in 1996 tot een verbod
op de gecontroleerde doorlevering; slechts bij hoge
uitzondering én met medeweten van de minister
mogen nog kleine partijen drugs worden doorgelaten.
Nieuwe Revu, 02-01-97
Een opmerkelijke competentiestrijd, die absurde
trekjes krijgt als de advocaat van een van Urka's
medeverdachten gelijk heeft in zijn vermoeden dat
Haarlem bewust de nederlaag zoekt, om zo aan te
tonen dat zonder het gebruik van omstreden opsporingsmethoden als gecontroleerde doorlevering
en infiltratie de strijd tegen de georganiseerde
drugshandel een hopeloze zaak is.
HP/De Tijd, 14-11-97
gedoogbeleid, beleid waarbij iets d a t niet geduld
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kan worden toch oogluikend w o r d t toegestaan,
bijvoorbeeld straatprostitutie of het verhandelen van softdrugs. Sinds eind jaren zeventig. —>
gedoogsteun'.
Gedoogbeleid: beleid dat datgene wat eigenlijk
niet door de beugel kan toch, al dan niet oogluikend of met een knipoog, toestaat; gemeenten die
hierin vooroplopen, zijn zogenaamde gedooggemeenten; aan het hoofd hiervan staat een zogenaamde gedoogburgemeester.
Albert Hofstede: Parlementaal. Een verwarrend
woordenboekje,
1991
Ook de landelijke overheid verdient overigens
aan de verkoop van softdrugs. Via de fiscus incasseert het Rijk jaarlijks vele miljoenen guldens van
de 1Z90 coffeeshops. Op hun beurt mogen de exploitanten van coffeeshops de bij een inval geconfisqueerde softdrugs als aftrekpost opvoeren. Het
tekent de hypocrisie van het gedoogbeleid.
Elsevier, 04-01-97
Net als voetbalteams en gedoogbeleid, zijn grote
Nederlandse ondernemingen iconen van nationale
trots.
HP/De Tijd, 10-01-97
gedoogde, asielzoeker van wie het asielverzoek
in eerste instantie is afgewezen, m a a r die om
h u m a n i t a i r e redenen niet het land uit kan worden gezet. Sinds eind jaren tachtig.
De CDA'er Krajenbrink vindt dat het beter is dat
de vluchtelingen uit de Balkan de status van gedoogde krijgen. Daar komt hun positie in feite ook
op neer, viel de PvdA'er Van Traa hem bij.
Trouw, 30-04-93
Van belang is het feit dat gedoogden na drie jaar
verblijf zich hier automatisch mogen vestigen, mits
de onveilige situatie in hun eigen land niet is gewijzigd.
Elsevier, 01-10-94
gedoogdenregeling, speciale regeling waarbij
asielzoekers die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld, tijdelijk in Nederland m o g e n verblijven
tot de rust in h u n land is hersteld. Sinds begin
1992.
-^gedoogde.
Een asielzoeker die gebruik wil maken van de zogeheten gedoogdenregeling hoeft in ruil hiervoor
niet langer een eventueel tegen de staat lopende juridische procedure stop te zetten. Staatssecretaris
Kosto van Justitie heeft dit donderdag bekendgemaakt in een brief aan Vluchtelingenwerk
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Nederland en de Orde van Advocaten,
de Volkskrant, 1 s-0^-92
Krajenbrink: 'We leven bij de dag. We hebben de
speciale regeling voor ontheemden niet nodig. We
hebben al een gedoogdenregeling en daar zouden
deze mensen onder moeten vallen.'
de Volkskrant, 50-04-93
gedoog(den)status, recht d a t een asielzoeker
krijgt om in Nederland te blijven tot de rust in
zijn land is hersteld.
Sinds januari hebben drieduizend asielzoekers de
gedoogstatus aangeboden gekregen.
HP/De Tijd, 08-05-92
De gedoogdenstatus is verkrijgbaar in ruil voor
de bereidheid om de lopende asielprocedure stop te
zetten. Gedoogden krijgen een speciaal hiervoor
door de Staatsdrukkerij ontwikkelde gedoogdenpas, die elk jaar moet worden vernieuwd. Aan deze
pas kunnen bepaalde rechten worden ontleend, zoals het recht op scholing en - in laatste instantie ook op werk.
de Volkskrant, 25-06-93
Wel besloot het kabinet gisteren dat asielzoekers
voortaan bij inschrijving in het persoonsregister
niet alleen hun identiteitsbewijs tonen, maar ook
een document waaruit hun verblijfstitel blijkt. Dat
kan de status van toegelaten vluchteling of de gedoogdenstatus zijn.
Algemeen Dagblad, 3 o-10-93
De immigratiedienst van Justitie blijkt massaal
verblijfsvergunningen af te geven aan twintigduizend mensen die voor 1 januari van dit jaar de gedoogdenstatus hadden gekregen, zo onthulde 'de
Volkskrant'.
Elsevier, 01-10-94
gedoogruimte, -zone, (afgesloten) gebied w a a r
bepaalde handelingen, bijvoorbeeld prostitutie
of gebruik van d r u g s , die elders niet getolereerd
w o r d e n , onder zekere v o o r w a a r d e n wel kunnen.
Via de Geldersekade lopen we in de richting van
De Ruyterkade, de donkerste uithoek van oudAmsterdam, waarheen het stadsbestuur de straatprostituees, onder wie een groot aantal jonge, aan
hard drugs verslaafde meisjes, heeft verbannen.
Een 'gedoogzone' heet dit stukje hel in stadhuistaal.
Het Parool, 16-08-86
Het Amsterdamse drugbeleid is altijd naar bui-

ten gebracht in trefwoorden. Gedoogzones.
Caféachtige ruimtes.
Vrij Nederland, 18-06-88
Na een jarenlang ondergronds bestaan lijkt het
woord 'gedoogruimte' bezig aan een heuse comeback in de Amsterdamse politiek. Wethouder G.
van der Giessen van volksgezondheid kondigde
vorige week aan serieuze plannen te hebben voor
het inrichten van gedoogruimten voor harddruggebruikers.
HP/De Tijd, 11-04-97
Dinsdagavond. Gedoogzone. Keijleweg Rotterdam.
NieuweRevu,
03-12-97
gedoogstatus, zie gedoog(den)

status*.

gedoogsteun, d o o r een oppositiepartij gegeven
steun aan een kabinet, waarbij dit laatste wel
kritisch gevolgd w o r d t , m a a r waarbij o p kritische m o m e n t e n w o r d t afgezien van een motie
van w a n t r o u w e n . H e t w e r k w o o r d gedogen,
een versterkte v o r m van het al lang in onbruik
geraakte dogen 'verdragen, verduren', dook
rond 1973 o p in het politieke jargon. De PvdA
was als grootste partij uit de verkiezingen gekom e n m a a r h a d geen meerderheid in de Kamer.
Formateur J a a p Burger drong er toen bij de oppositie op aan d a t ze een regering van socialisten en christelijken zou gedogen. Reinsma
(1984) neemt het w e r k w o o r d o p en geeft een
vindplaats uit 1977.
-^gedoogbeleid*.
De onrust om Ayodhya bleef nu 'beperkt' tot enige honderden doden, maar Singhs minderheidsregering verspeelde wel de gedoogsteun van de BJP
en een kabinetscrisis was onafwendbaar.
NRC Handelsblad, 09-11-90
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft het liberale
minderheidskabinet Cort van der Linden (het laatste kabinet zonder christen-democraten tot dusver) met gedoogsteun van de sociaal-democraten
grootse dingen voor ons land tot stand gebracht...
Trouw, 24-06-94
De vrijzinnig-democraten, de linkervleugel van
het Hollandse liberalisme, probeerden al in 1913
een paarse coalitie te vormen. Omdat de sociaaldemocraten nog niet wilden, werd het een liberaal
kabinet met linkse gedoogsteun.
Elsevier, 13-01-97
De gedoogsteun die Prodi in beginsel krijgt van
de Rifondazione, de partij van de orthodox geble-

ven communisten, is hun door hun leider, Fausto
Bertinotti, inmiddels ontzegd als het om de expeditie naar Albanië gaat.
HP/De Tijd, 11-04-97
gedoogzone, zie

gedoogruimte*.

geel krijgen, een w a a r s c h u w i n g , een gele kaart
krijgen in een voetbalwedstrijd. O o k wel meer
algemeen voor 'een ernstige w a a r s c h u w i n g
krijgen'.
... en iedere keer als hij stevig tackelt en weer geel
krijgt, maakt Roda zich ernstig zorgen.
Nieuwe Revu, 15-03-95
geeltjeslid, tv-kijker die i.p.v. een tientje nu vijfentwintig gulden lidmaatschap bij een o m r o e p
betaalt. Vroeger sprak m e n van een tientjeslid.
—> omroepgeeltje*.
Nu nog telt een abonnement op een omroepgids
eveneens als een lidmaatschap van die omroep.
Verder geldt: hoe meer leden, hoe meer recht op
zendtijd. Maar Nuis wil het lidmaatschap van een
omroep loskoppelen van een abonnement op een
omroepgids. Verder wil hij dat de tientjesleden van
de omroepverenigingen 'geeltjesleden' worden.
Van deze vijfentwintig gulden is dan vijftien gulden voor programmakosten bestemd.
NRC Handelsblad,
22-11-96
geest: d e - i s uit de fles, de zaak is niet meer onder controle; veranderingen zijn niet meer tegen
te h o u d e n . Sinds de tweede helft van de jaren
tachtig. Volgens Van Dale m o e t geest hier gezien w o r d e n als 'een vluchtige stof, bijvoorbeeld geest van a m m o n i a k ' , m a a r invloed van
het bekende Grimmsprookje De geest in de fles
is zeker niet uit te sluiten.
Bij de christen-democraten is de geest uit de fles:
Bert de Vries had onder zijn fractievoorzitterschap
alle verbeteringen van de financiële positie van kamerleden met succes getorpedeerd.
Elsevier, 03-02-90
Er is maar één conclusie mogelijk: Peper heeft
met de door hem gewilde cultuuromslag de geest
uit de fles gehaald.
Trouw, 26-09-97
Cruciale vraag is waarom Melkert de sociale
diensten het Inlichtingenbureau niet gunt en wel
de moeizame weg van het c v c s is ingeslagen. Het
antwoord ligt verscholen in de hard om zich heen
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grijpende commercie in de sociale zekerheid. De
geest is uit de fles en de overheid staat erbij en kijkt
ernaar.
Vrij Ne de rland, 28-02-98
gefokt, jeugdslang voor 'agressief, bloednerveus'. —> fokken*.
Shit Moon, je wéét toch dat ik gefokt raak van
'reli's'.
Haagse Post, 19-09-87
Wachtte gewoon tot zo'n Newyorker volledig gefokt voor die camera ging staan brallen.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
-gehalte, modieus achtervoegsel, begin jaren
negentig opgekomen, met de betekenis 'iets dat
niet exact te meten is'. H e t eerste deel van de samenstelling kan zowat alles zijn: een zelfstandig
of bijvoeglijk n a a m w o o r d , een zin, een n a a m
enz. —»-factor*.
Het PvdA-verkiezingsprogramma maakt een
paarse coalitie zeer wel mogelijk, denkt Van Dam.
'Het heeft een hoog D66-gehalte.'
de Volkskrant,
10-09-9}
Het interieur van de Italiaanse ijssalons heeft
vaak een hoog jaren-vijftiggehalte.
Elsevier, 10-08-96
Slepende, hartverscheurende samenzang, met
een hoog moeder-heeft-'t-je-nog-zo-gezegd-gehalte.
HP/De Tijd, 20-09-96
Beide dames, Adelmund en Lodders, hebben een
hoog Iron Lady-gehalte - dat schijnt het goed te
doen bij mannen.
Elsevier, 30-11-96
En dan die elegante travestieten en transseksuelen nog, met hun door een bepaalde methode van
opmaken haast gebeeldhouwde wangen en een
hoog Mariene District-gehalte.
Wesselte Gussinklo: Het engeltje, 1996
Het was een onbenullig gesprek met een hoog
Peppi-en-Kokki-gehalte om te komen zeggen dat je
iets gaat doen, maar doe iets en kom het resultaat
melden.
Trouw, 25-04-97
geheim van Huis ten Bosch, het staatshoofd m a g
geen invloed hebben o p de politieke besluitvorming. Bepaalde (journalistieke) vragen aangaande deze kwestie m o e t e n in verband hiermee o n b e a n t w o o r d blijven. —> de Kroon* ontbloten.
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Ik mag niet te veel vertellen, want dat is het ge
heim van Huis ten Bosch.
Vrij Nederland, 24-12-94
Kritische opmerkingen zijn, althans in het open
baar, uitzondering - al was het maar omdat niemand ongestraft het geheim van Huis ten Bosch
schendt.
Elsevier, 27-05-95
geilen op iets, iemand, in verrukking raken van
iets of iemand. Informeel; sinds begin jaren zeventig, m a a r pas in de jaren tachtig frequent
geworden.
Ik geil het meest op boys met smalle bekkens.
Arie B. Hiddema: Kassa, 1971
Daarom zijn lieden die geilen op politieke macht
er zo op tegen.
Emma en Lodewijk Brunt: Het goede leven, 1981
Schone Kunsten. Nu er in dit land net gedaan
wordt alsof men Paolo Conté goed vindt en er ongegeneerd op Eros Ramazotti gegeild wordt.
Oor, 14-01-88
Je geilt op het verdriet van dat mens...
A.F.Th, van der Heijden: Onder bet plaveisel het
moeras, 1996
geilneef, wellustig persoon; louter o p seks belust iemand. Creatie van Van Kooten en De Bie,
naar analogie van regelneef. H e t w o o r d geilnicht is minder frequent (wel in Verschueren,
1991). Vooral jeugdslang.
Prince is niet langer de louter op sex beluste geilneef.
Oor, 04-05-8')
... en natuurlijk speelt Prince af en toe zijn favoriete rol van geilneef.
Het Parool, 08-04-87
Die George Michael is wel een beetje een geilneef
aan het worden en ik baal daar vooral van, omdat
mijn vriendin hem nogal leuk vindt.
Eezersbrief in Countdown, december 1987
Sease typeren als een geilneef doet hem echter te
kort.
Oor, 11-03-89
Op zijn minst evenaarde hij hier de rijstijl van
Kees van Kooten, die ooit als geilneef in een mini
door Amsterdam reed en trambaan noch vluchtheuvelspaarde.
Elsevier, 15-04-91
geilpik, hetzelfde als

geilneef.

Ze doet het leuk op de radio en ze kent daar
slechts één handicap die helaas uit twee personen
bestaat: de vaste boekenrecensent, gediplomeerd
chaoot en verwarde geilpik Martin Ros en haar
co-presentator Peter de Bie.
Nieuwe Revu, 26-11-97
geinen (<—Jidd. gein <— Hebr. hén 'plezier' +
-en), plezier m a k e n . H e t zelfstandig n a a m w o o r d gein k o m t al sinds ca. 1899 voor in onze
taal. H e t w e r k w o o r d d a t hiervan w e r d afgeleid,
is van recentere d a t u m . Niet alle w o o r d e n b o e ken m a k e n a n n o 1997 melding van dit informele w e r k w o o r d .
Maar goed, Belinda geinde wat met haar vriendin.
HP/De Tijd, 18-07-97
geinlijn, speciaal telefoonnummer w a a r o p men
m o p p e n te horen krijgt. Dit initiatief van M a x
Tailleur hield het uit tot in 1 9 9 8 .
'Wacht even... Weet jij waarom Flok niet gecremeerd wil worden?' 'Ja,' snauwde De Wacht. 'Omdat hij nog niet dood is. Schiet op, man! We vallen
op. Bel de geinlijn maar.'
Jac. Toes: De afrekening, 1994
geitenharensok; geitenwollensok, schertsend
voor 'naiëf, wereldvreemd p e r s o o n ' . —» geitenharensokken-*.
Waarom moeten die meisjes nog verder het criminele milieu in geduwd worden? Kunnen al die
stropdassen en geitenwollen sokken niets beters
verzinnen?
HP/De Tijd, 28-03-97
geitenharensokken-; geitenwollensokken-,
schertsend voorvoegsel ter karakterisering van
w a t d o o r velen beschouwd w o r d t als naïef,
halfzacht en non-conformistisch. Z o heeft men
het over geitenharensokkenromantiek,
geitenharensokkenkledij,geitenharensokkenslogan.
—> geitenharensok *.
De geitewollensokken-slogan 'Love, Peace and
harmony' is getransformeerd in een bruisende
strijdkreet...
Oor, 26-03-83
Want zeg nou zelf: een groep met zulke supersaaie, grijze, geiteharensokken-outfits kan toch eigenlijk helemaal niet meer anno 1987.
Muziek Express, april 1987

Het succes van de nationale ploeg heeft de sport
van zijn geitenwollensokkenimago afgeholpen.
Vrij Nederland, 12-04-97
Behalve van dat misverstand willen de archeologen ook wel eens af van het geitenharen-wollensokken-imago dat hun aankleeft.
HP/De Tijd, 04-06-97
gekkekoeienziekte (in het Eng. mad cow
disease), of boviene spongiforme
encephalopathie (BSE), besmettelijke ziekte bij runderen.
K o m t oorspronkelijk bij schapen v a n d a a n en
heet d a a r scrapie. De ziekte w o r d t in de medische wereld wel geassocieerd met de t o e n a m e
van de hersenziekte Creutzfeldt-Jakob*.
Ook
wel dollekoeienziekte'.
De t e r m werd in de pers
meermaals gepersifleerd, bijvoorbeeld gekkeValentijnsziekte
(Elsevier, 8-2-97); gekkebeleggersziekte (Knack, 25-06-97). —> BSE*.
De gekke-koeienziekte, bij wetenschappelijke
onderzoekers en diergeneeskundigen bekend onder de naam 'bovine spongieuze encefalopathie
(BSE)' is een betrekkelijk recent fenomeen. De
ziekte treedt aan het licht als een neurologische
aandoening. De door BSE getroffen koeien hebben
stoornissen in (de coördinatie van) hun bewegingen en kunnen ook agressief worden.
de Volkskrant, 09-06-90
Aan de dodelijke veeziekte BSE (de zogenaamde
'mad cow disease'), die in Groot-Brittannië ruim
een jaar geleden de voorpagina's van de kranten
haalde, sterven op Britse boerderijen op dit moment ongeveer 500 dieren per week. Het gaat bijna
uitsluitend om melkkoeien. Sinds de ziekte eind
1986 voor het eerst werd gesignaleerd, zijn tot
eind vorig jaar meer dan 44.000 runderen met de
gekke-koeienziekte besmet, zo heeft een woordvoerster van het ministerie van Landbouw dinsdag
gezegd.
De Morgen, 08-01-92
De grens tussen levende en niet-levende natuur,
meent hij, is niet scherp te trekken. Hij geeft als
voorbeeld BSE, de gekke-koeienziekte. Die hersenziekte, 'bovine spongieuze encefalopathie', is in
het Verenigd Koninkrijk een groot veterinair probleem.
Elsevier, 25-01-92
De gekke-koeienziekte, of BSE (bovine spongiform encephalopathy), zal onder het Britse rundvee - de ziekte blijft nagenoeg beperkt tot GrootBrittannië - veel meer slachtoffers maken dan bij
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het begin van de epidemie werd vermoed.
de Volkskrant, 20-06-92
De epidemie van BSE, gekke-koeien-ziekte, ontstond in Engeland omdat de slachterijen daar een
ander oplosmiddel gingen gebruiken waardoor de
verwekker van een schapenziekte niet meer werd
geïnactiveerd en kon overstappen naar koeien.
Elsevier, 15-07-95
Was het niet beter geweest de kalveren uitvoerig
veterinair te onderzoeken? Dan zou waarschijnlijk
zijn gebleken, dat geen van de kalveren de gekkekoeienziekte onder de leden heeft.
Trouw, 29-03-96
Misleiding, cover-ups, desinformatie - de Britse
regering ging weinig uit de weg in de affaire van de
gekke-koeienziekte BSE.
Vrij Nederland, 10-08-96
De gekke-koeienziekte zette de Europese Unie zo
lang op stelten.
DS Magazine, 27-12-96
gekte, dwaasheid, w a a n z i n , mafheid. Slechts af
en toe gebruikt in de zin van echte krankzinnigheid (zie eerste citaat). Dit w o o r d werd begin
jaren tachtig g e m u n t door W i m T. Schippers.
O o k als tweede lid van allerlei samenstellingen:
informatiegekte,
voetbalgekte enz. Eenmaal
werd gekkisme opgetekend.
Gekte is altijd meer dan een zorg- of voorzieningsprobleem.
de Volkskrant, 06-04-85
... de gekte van de kernwapenwedloop.
de Volkskrant, 31-10-85
... de hedendaagse vinylgekte.
Oor, 25-01-86
... de muzikale gekte van Mantronik.
Vinyl, maart 1987
Jackson's geniale, door Pepsi gesponsorde gekte.
Oor, 21-05-88
De gekte in de kop van Jean-Marie Pfaff staat ver
van Edwin van der Sar.
Elsevier, 02-07-94
O p de Amsterdamse effectenbeurs heerst volgens
handelaren 'absolute gekte'.
Trouw, 04-07-97
gelijkmaker, een voetbalterm; zie eerste citaat.
Gelijkmaker: doelpunt waardoor de stand gelijk
wordt, bijv. van i - z naar 2.-2. D. Ausgleichtor, E.
equalizer, F. but égalisateur.
Rob Siekmann: Voetbalwoordenboek,
1978
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Hij bekroonde zijn glansprestatie met de gelijk
maker.
Het Nieuwsblad, 2 ^-09-85
Glimlachend sjokte Cruijff de wedstrijd uit, veroorzaakte nog bijna de gelijkmaker door een gevaarlijke terugspeelbal en hield 't tien minuten
voor tijd voor gezien.
Nieuwe Revu, 23-04-97
Nu boekte De Nooijer alleen succes met een fantastische krul-goal. Het was de gelijkmaker, nadat
PSV in het eerste half uur door een kopbal van
Gocu op de voorsprong was gekomen en voor de
rust had geweigerd het grote aantal kansen aan te
grijpen voor een voorsprong van een nulletje of
vijf.
Trouw, 09-05-97
gelopen koers;-race, gezegd van iets w a a r v a n de
afloopvast staat; het is al beslist.
De kwestie van de kruisraketten is allerminst een
gelopen race. In zelfs de democratisch meest bedenkelijke variant kan de meerderheidsopvatting
in het land tot zijn recht komen.
de Volkskrant, 07-09-85
Neen, het is nog geen gelopen koers, we mogen
hopen en bidden.
Vrij Nederland, 09-06-90
Ook zonder Koeman is het een gelopen koers,
weten de Catalanen.
de Volkskrant, $0-05-92
In die opzet slaagden zij slechts in het begin van
de wedstrijd. Die veelbelovende fase sterkte veel
Nederlanders in hun overtuiging dat de partij een
gelopen koers was.
de Volkskrant, 13-06-92
De bekerwedstrijd lijkt op voorhand een gelopen
race.
Trouw, 1^-06-97
geluid: door het - gaan, j eugdtaal voor 'in een
toestand van euforie geraken; emotioneel erg
o p g e w o n d e n raken'. —» uit zijn dak* gaan.
De plaat heet 'Surf or Die', hij is alleen te koop bij
de betere platenwinkels (omdat ie officieel niet in
Nederland is uitgebracht) en je gaat echt door het
geluid als je 'm draait.
Popfoto, december 1987
... als The Woodentops je eenmaal in hun greep
hebben, ga je wèl door het geluid.
Muziek Express, maart 1988
New Beat. Daar ga je van door het geluid.
Popfoto, februari 1989

geluidscollage, muziek, bestaande uit gesamplede geluiden. —> samplen*.
En voort stuwt de c v met dwingende ritmes in
'Hells Home' en 'Kickback', om met de geluidscollage 'The Arm of the Lord' zowel filmisch sfeervol
als mysterieus uit te pakken.
Oor, 16-11-85
... manifesteert Talk Talk zich op deze elpee veeleer in geluidscollages.
Oor, 22-02-86
geluidskaart (<— Eng. soundcard), insteekkaart
w a a r d o o r o p de computer, die aangesloten is o p
boxen en eventueel koptelefoon, geluiden k u n nen w o r d e n geproduceerd. Werd in 1987 geïntroduceerd, aanvankelijk met weinig e n t h o u siasme, m a a r gaandeweg zijn er meer comput e r p r o g r a m m a ' s gekomen waarbij de geluidsk a a r t een extra dimensie biedt. Voor het gebruik van cd-roms* is een geluidskaart haast
onontbeerlijk.
Een geluidskaart: voor ons doeleinde moet een
beetje geluidskaart minstens 16-bits en stereo zijn.
De Raysound Mozart 16 M C D is een goede keuze.
Deze kaart draait onder MS Windows en je kan met
een microfoon of line-in geluid opnemen en weer
afspelen. Alle gangbare cd-rom-spelers zijn erop
aan te sluiten. Zit je ruim bij kas, dan is de Power
Media 3 2 Super Wave een optie.
hebber, november 1994
Want een dubbel speed C D - R O M speler (eigenlijk
hoort er een quad speed in natuurlijk) en een Gravis geluidskaart hadden we nog niet eerder gezien
in een Planhold machine.
Computer [Totaal, april 1995
Geluidskaarten zijn er in soorten en maten. De
twee belangrijkste categorieën zijn kaarten die
werken volgens de FM-methode ( F M : frequentiemodulatie), dan wel de 'wavetable' methode.
Algemeen Dagblad, 15-07-95
De combinatie van een volwaardige s c s i en soundcard komt weinig voor. Het mes snijdt
bij een dergelijke combinatie aan twee kanten:
een grote opslagcapaciteit voor multimediadata en een bijbehorende geluidskaart in één
slot.
Computer Info, september 1995
Wanneer je Hotdog 3 2 voor het eerst opstart, en
je geluidskaart staat toevallig wijd open, dan is het
toch even schrikken wanneer met levensgevaarlijk
klinkend gegrom het programma opent en het eva-

luatiescherm de gebruiker herinnert aan de proefperiode van 30 dagen.
Computer thuis in bedrijf, nr.8/96
gemaksvlag, in de scheepvaart: hetzelfde als
'goedkope vlag', d.i. de vlag van een land w a a r
reders weinig belasting hoeven te betalen. De
b e m a n n i n g van onder een gemaksvlag varende
schepen krijgt een extreem laag loon en kent
slechte medische en sociale voorzieningen. —»
uitvlaggen*.
Op papier strijdt de I T F al vijftig jaar tegen 'gemaksvlaggen'. In de praktijk liet ze haar tanden
nauwelijks zien.
Elsevier, 31-05-97
gemaksvoeding,-voedsel (<— Eng. conveniencefood), kant-en-klare maaltijd die enkel nog opg e w a r m d m o e t w o r d e n , verkrijgbaar in superm a r k t e n , snackbars en meeneemrestaurants.
En de mensen zijn niet gek. Zij weten heus wel
wat gemaksvoedsel is en dat het veel lekkerder is
om zelf iets te koken.
Nieuwe Revu, 23-04-97
gemakswinkel, s u p e r m a r k t in een N S - s t a t i o n of
benzinestation.
Naast de AH-winkels start Shell een eigen, concurrerende formule van 'gemakswinkels' (ShellSelect). Het olieconcern houdt kennelijk de achterdeur open voor het geval de samenwerking mislukt.
Elsevier, 25-01-97
genderbender (<— Eng.), slang voor ' a n d r o g y n
p e r s o o n ; travestiet; transseksueel'. De t e r m
w e r d in Engeland vooral populair d o o r toedoen
van popster Boy George, die met zijn buitenissige kledij en opvallende m a k e - u p veel mensen
in verwarring bracht. Sinds ca. 1 9 8 6 .
Een opvallend kenmerk van genderbenders is
ook dat zij zelden in positieve zin over hun moeders spreken.
Heleen Crul: Schat, staat het embryo koud?, 1992
genenkliniek, kliniek w a a r , ter uitwisseling, genen w o r d e n b e w a a r d .
Een juist geopende Britse 'genenkliniek', waar
ouders kunnen kiezen of hun aanstaande kind een
jongetje of een meisje zal worden, werkt onethisch.
Dat heeft de British Medical Association na een
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eerste onderzoek gezegd. Maar het debat lijkt
daarmee pas goed op gang te komen.
de Volkskrant,
13-01-9}
genenpaspoort, DNA-vingerafdrukken die met
behulp van een streepjescode in een c o m p u t e r
zijn opgeslagen. A a n de h a n d van deze gegevens k a n men iedere persoon gemakkelijk herkennen.
Geen lid van het kabinet, geen fractie in de Tweede Kamer, geen vakcentrale noch werkgeversvereniging heeft er weet van. Het ministerie van sociale zaken moet zich op de stand van de wetenschap
bezinnen. Genetische selectie en manipulatie, hèt
grote politieke vraagstuk en strijdpunt in opkomst, zo bleek gisteravond in het tweede deel van
het indrukwekkende VPRO-drieluik 'Beter dan
God'. Binnen vijfjaar komen selectiemogelijkheden op basis van genetisch onderzoek beschikbaar
waarvan Plato, Darwin noch Hitler ooit hebben
durven dromen. Mag ik uw genenpaspoort even,
anders zoek ik de gegevens wel in mijn computer
op, kan de verzekeraar tegen zijn cliënt zeggen of
de werkgever tegen zijn sollicitant.
NRC Handelsblad,
16-03-87
De opstellers hadden zich drie dagen later in een
nieuwe brief bekend gemaakt als de actiegroep
'Het is Gen-oeg', 'een groep vrouwen die genentechnologie en voortplantingstechnieken volledig
afwijst'. Ze bleken bezorgd over de greep van instanties op persoonsgegevens, over de technieken het 'genenpaspoort' voorop - om die greep te verfijnen, en over de tendens in de maatschappij om
alles te aborteren wat naar maatstaven van gezondheid niet helemaal 'normaal' is.
Haagse Post, 18-02-89

dendaagse jeugd mee aan te duiden. De term
werd volgens NRC Handelsblad (o 1 -07-94)
bedacht d o o r de auteur Rob van Erkelens, m a a r
refereert wellicht ook aan de Generatie' X van
de Amerikaanse schrijver Douglas C o u p l a n d .
O o k Nix-generatie
.
Jerry Goossens is het nieuwste produkt van Generatie Nix,de club jonge honden van de Nederlandse literatuur. Zij staan bekend om de grote dosis sex, drugs en rock & roll in hun boeken.
Oor, 09-04-94
Is daar niets nieuws voor in de plaats gekomen een verwantschap met de schrijvers van de 'Generatie Nix', bijvoorbeeld?
HP/DeTijd,
17-06-94
Samen met Joost Zwagerman en Arnon Grunberg vormt hij (Ronald G i p h a r t - MDG) het boegbeeld van de spraakmakende Generatie Nix.
De Morgen, 31 -05-95
De Nederlandse literatuurkritiek liet zich evenmin onbetuigd: sinds 1980 zijn er aardig wat generaties onderscheiden, met de Revisorgeneratie en
de Generatie Nix als twee meest in het oog springende vignetten.
Joost Zwagerman: In het wild, 1996
De proloog van 'Figuranten' mag in het vertoon
van gezochte wisecracks en geforceerde statements
dan af en toe vervaarlijk dicht in de buurt komen
van de pulp die de Generatie Nix afscheidt, het
vervolg groeit gaandeweg uit tot een beklemmende
revue van alledaagse waanzin die in al zijn absurditeit ver van het bed lijkt te liggen...
HP/DeTijd,
18-04-97

De tweedimensionale genenkaart van T N O gaat
veel verder: hiermee zal het - in de toekomst - mogelijk zijn de genen zelf in kaart te brengen. Men
zal dan, als berekend is hoe een bepaald gen eruit
ziet, op de genenkaart naar dat specifieke gen kunnen zoeken. 'Het perfecte genenpaspoort,' aldus
TNo'er Jan Vijg.
Het Parool, 18-02-89

Generatie X (<— Eng. Generation X , titel van een
r o m a n uit 1991 van de Amerikaanse auteur
D o u g l a s C o u p l a n d , w a a r i n de hoofdpersonen
h u n uitzichtloze banen opgeven en er doelloos
o p los leven), marketingetiket voor de generatie
mensen geboren tussen i 9 6 0 en 1970, de kinderen van de babyboomers*.
Zij zijn meestal
hoger opgeleid en w o r d e n vaak gezien als apathisch, anti-materialistisch, pessimistisch en
onverantwoordelijk. —> Generatie*
Nix.

Generatie Nix, schertsende b e n a m i n g voor de
jonge k u n s t e n a a r s b e n t M i l l e n n i u m ; meer algemeen voor de jonge* honden uit de Nederlandse
literatuur, bijvoorbeeld R o b van Erkelens, R o nald G i p h a r t , H e r m i n e L a n d v r e u g d , Joris
M o e n s enz. O o k gebruikt om de apathische he-

Je mag niet verwachten dat de 'generatie X' het
voortouw neemt in een proces van nationale regeneratie.
VAsevier, 0^-03-94
Ik behoor niet echt tot 'Generatie X', of hoe dat
marktsegment ook mag heten...
Humo, 15-09-94

2.62.

Marktonderzoeker en trendwatcher Klaus van
den Berg, ook trend-editor voor het tijdschrift
'Dutch', ziet het fenomeen als een gevolg van een
generatiewissel. 'De babyboomers zitten op een
eindpunt en Generatie X heeft de nieuwe koopkracht. Wie is die generatie? Dat zijn mensen die
voor een deel de babyboomwaarden meekregen zelfontplooiing, individualisme, harmonie enzovoort - maar die tenslotte zijn opgevoed in de jaren
zeventig. Het is de Top-Popgeneratie wiens beeld
van glamour is gevormd door het kijken naar
"Abba en Boney M ' Y
Knack, 04-09-96
In de reclamewereld ontdekte men dat er zoveel
van elkaar verschillende jongeren - doelgroepen
bestonden, dat men er geen duidelijke campagnes
op kon loslaten. De 'generatie X' was geboren.
Psychologie, april 1997
Net als de meeste andere Nederlanders van hun
leeftijd zijn ze gezond en gelukkig. Maar zij zijn,
jong als ze nog zijn, ook geslaagd. Ze zijn de 'generatie X' genoemd, jonge mannen en vrouwen zonder eigenschappen, onbepaald en onzichtbaar.
Elsevier, 11-10-97
Generatie X is aan gort geanalyseerd, maar er bestaat onder jongeren wel degelijk een gedeeld levensgevoel.
NRCHandelsblad,
05-12-97
Nirvana's hit 'Smells like teen spirit' stond symbool voor de kwaal van de jongeren van de jaren
negentig. 'Here we are now, entertain us.' Deze generatie leed aan totale apathie, deze generatie was
cynisch en toonde slechts desinteresse. Dit was 'generatie x' - door zijn omvang ook van grote commerciële waarde.
Esquire, mei 1998
genetische vingerafdruk, voor de definitie zie
DN A-vingerafdruk *.
De 'genetische vingerafdruk' (tegenwoordig
spreekt men meestal van het D N A-profiel) werd in
het begin van de jaren tachtig ontwikkeld door de
Britse onderzoeker Alec Jeffreys. Met behulp van
zijn methode is het mogelijk gebleken onomstotelijk de identiteit, maar ook de afstamming van
mensen vast te stellen.
Het Parool, 18-02-89
Twee bekende Amerikaanse onderzoekers zetten
- opnieuw - vraagtekens bij de betrouwbaarheid
van het DNA-profiel, beter bekend als de 'genetische vingerafdruk'. Volgens de twee erfelijkheids-

deskundigen is de kans dat verdachten ten onrechte in de cel belanden veel groter dan wordt beweerd.
Het Parool, 21-12-91
Bloed zal een belangrijk onderwerp worden tijdens het proces. De officier van justitie zal onder
meer trachten te bewijzen dat bloedvlekken in
O.J.'s auto overeenkomen met de vlekken op de
plek waar Brown Simpson is vermoord. Dit alles
via de DNA-methode, de zogenaamde 'genetische
vingerafdrukken'. Zo kan in ieder geval worden
vastgesteld dat O.J. op de dag van de moorden in
het huis van Brown Simpson was - iets wat hij ontkent.
Nieuwe Revu, 12-10-94
gentherapie, v o r m van genetische manipulatie
waarbij een stukje (nieuw) erfelijk materiaal
door middel van een injectie in het (oude) D N A
geplaatst w o r d t , zodat het zich kan nestelen in
de streng van aangeboren genen. H i e r d o o r
h o o p t men erfelijke ziekten bij de mens te bestrijden.
We staan nu voor de introductie van een opmerkelijke geneeswijze van erfelijke aandoeningen: de
gen-therapie.
de Volkskrant, 15-06-85
Gentherapie bij de mens is opnieuw een stapje
dichterbij gekomen. Begin deze week stemde een
belangrijke adviescommissie van de Amerikaanse
overheid in met een voorstel voor een proef bij kankerpatiënten met genetisch gemanipuleerde witte
bloedcellen.
de Volkskrant, 08-10-88
Een gen is het onderdeel van de celkern dat de erfelijke eigenschappen draagt. Bij gentherapie
wordt een goed functionerend gen toegevoegd aan
cellen die een defect gen bevatten. In principe is
gentherapie niets anders dan het introduceren van
een gen in het al aanwezige erfelijke materiaal, het
DNA op de chromosomen van de celkern.
Taalbeheersing in de administratie,
november/december 1991
Bij een handvol patiënten (die aan andere ziekten
leden) zijn lichaamscellen weggehaald, is daarin
het zieke stukje DNA vervangen en werden de cellen vervolgens weer ingespoten. 'Gentherapie'
heet deze nieuwe behandeling. Voor Nancy Wexler
is gentherapie het ultieme doel, de enige mogelijkheid om El Mal met wortel en tak uit te roeien.
Elsevier, 14-12-91
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Onlangs is in ons land voor de eerste maal toestemming verleend om gentherapie te doen bij de
mens. Gentherapie houdt in het herprogrammeren
van de erfelijke informatie van cellen die ligt opgeslagen in het DNA.
Het Parool, 23-05-92
Amerikaanse onderzoekers proberen dit najaar
voor het eerst een nieuwe vorm van 'gentherapie'
op mensen uit. Hersentumoren worden met hulp
van een virus genetisch gemanipuleerd, en op die
manier gevoelig gemaakt voor een geneesmiddel.
Bij ratjes zorgde de methode al voor opmerkelijke
resultaten.
Het Parool, 20-06-92
Hij trekt een vergelijking met gentherapie bij
mensen: het verwijderen van zieke cellen, ze door
genetische modificatie gezond maken en ze vervolgens weer in te planten.
Elsevier, 09-01-93
gepasseerd station, figuurlijke u i t d r u k k i n g voor
'iets dat achterhaald is; een s t a d i u m dat afgesloten is'.
Zelfs al zou de secularisering een halt worden
toegeroepen en de herkerstening om zich heengrij pen, dan nog zal het CDA volgens Meijer niet meer
haar oude positie terugkrijgen: 'De koppeling van
kerklidmaatschap en confessionele politiek is een
definitief gepasseerd station.'
Haagse Post, 05-10-85
Wat zeur je nou over gepasseerde stations? Zei
Arnold.
Harrie Jekkers en Koos Meinderts: Kunst met peren, 1988
En het standpunt van Mulisch over Cuba is ook
een gepasseerd station.
Nieuwe Revu, 16-05-91
Je moet die Portugezen niet in de kaart spelen. Je
mag wel aanvallen, maar ook niet te veel. O p internationaal niveau is dat een gepasseerd station, je
komt er nergens mee.
Elsevier, 26-10-91
Smith en zijn team zijn op basis van hun onderzoek tot de conclusie gekomen dat de interne
Rwandese situatie een week nadat de vluchtelingen uit de noordelijke kampen in Zaïre hun terugkeer naar Rwanda begonnen, zich zodanig heeft
gestabiliseerd dat een militaire interventie uit het
buitenland een gepasseerd station is, zo zeggen de
bronnen op de Amerikaanse ambassade.
NRC Handelsblad, 22-11-96
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Ik heb de gouden kooi verlaten. Als oudste zoon
/ou ik mijn vader moeten opvolgen als intendant
van de Festspiele. Ook dat is een gepasseerd sta
tion.
HP/OeTijd,
13-12-96
Zijn aanblijven is, wat OR en bonden betreft, een
gepasseerd station.
Trouw, 02-05-97
geschuffeld (<— Eng. to shuffle 'schudden'),
slang voor 'niet goed wijs; gek'. Sinds begin jaren tachtig frequent in d r u k , m a a r mogelijk
veel ouder en van origine R o t t e r d a m s ? Een variant is geschoffeld.
Sjon is malende. Sjon is gek. Hij is geschuffeld,
helemaal kierewiet.
Yvonne Keuls: Het verrotte leven van Eloortje
Bloem, 1 982
Deze baas was zwaar geschuffeld, kreeg ik de indruk .
Hans Moll: De hoeken van de ring, 1987
gesco (afk. van gesubsidieerde contractuele), in
Vlaanderen: persoon met een tijdelijke betrekking en in dienst van gemeente of overheid.
Na de beslissing om vanaf 1 juli alle Hasseltse
bussen gratis te laten rijden, kondigde hij nu aan
dat hij vast van plan is om alle gesubsidieerde contractuelen (Gesco's) die werken in stadsdienst vast
te benoemen.
De Morgen, 25-07-97
gestaalde kaders, oude o r t h o d o x e garde binnen
een politieke partij, met n a m e binnen de C P N .
Een minder frequent voorkomend synoniem is
horizontalen.
De oude garde, ook wel de 'gestaalde kaders' of
'horizontalen' genoemd, verlieten in groten getale
de partij.
Elsevier, 26-04-86
Hij begreep, te laat, dat een communistische partij alleen maar kan gedijen in symbiose met het wereldcommunisme en mits ze steunt op het gespierde proletariaat waaruit hij zijn 'gestaalde kaders'
recruteerde.
Haagse Post, 16-08-86
1987: Michael Gorbatsjov is bang dat zijn landgenoten en vooral de 'gestaalde kaders' in de communistische partij het ABC nog steeds niet beheersen.
Het Parool, 21 -02-87

Het is duidelijk dat het regime-Castro moeilijkheden heeft met zijn verhouding tot de Sovjet-Unie
en nog in sterkere mate met de landen van OostEuropa, waar de metaalmoeheid der gestaalde kaders zo groot was dat ze werden weggevaagd.
Elsevier, 05-01-91
Maar wat de moffen niet was gelukt, lukte de gestaalde kaders al helemaal niet.
de Volkskrant,
23-02-91
Hoe is het mogelijk dat een gigantisch politiek
bolwerk als de Communistische Partij van de Sovjet-Unie als een kaartenhuis in elkaar zakt? Waar
zijn de honderdduizend gestaalde kaders en wat is
er gebeurd met de miljoenen trouwe partijleden, in
het verleden steeds bereid om terreur en oorlog en
hernieuwde terreur te dulden en te dragen?
HP/De Tijd, 20-09-91
Mensen die met hem te maken hebben, omschrijven hem als een bevlogen vakbondsman, een restant van de gestaalde kaders.
Trouw, 22-11-96
Van de 630 zetels in de Kamer van Afgevaardigden kreeg zijn combinatie (Forza en de Alliantie) er
maar 246; met 284 behaalde een combinatie rondom de 'hervormde' communisten ook geen meerderheid, maar zij had de gedoogsteun van 3 5 communisten van het genre 'gestaalde kaders'.
HP/De Tijd, 29-11-96
getruct, gebruik m a k e n d van technische foefjes
of trucs. Informeel; vooral in de sport.
Ze zeggen van hem dat hij te beschaafd, te welopgevoed en dus niet geschikt is voor het harde vak
van profwielrenner. Niet gemeen genoeg, niet getruct genoeg.
Nieuwe Revu, 05-07-90
De naam van Hugo Sanchez, een getructe aanvaller begrijpt ze, ligt op ieders lip.
Megchel Doewina: De vliegende Hollander, 1992
Hij is buigzaam, lenig en snapt veel. Ik denk datie ook hard, eerzuchtig en getruct kan zijn, maar
dat weet ik niet zeker.
Nieuwe Revu, 12-11-97
Gisteren had hij zich op de halve afstand beter
gewapend tegen het getructe ellebogenwerk.
Trouw, 20-02-98
gettoblaster (<— Eng. ghettoblaster),
grote
draagbare r a d i o - en cassettespeler, w a a r v a n de
muziek erg luid in het o p e n b a a r gespeeld
w o r d t . Vooral populair bij jonge kleurlingen.

Sinds ca. 1 9 8 1 . In het zwarte slang ook wel
third world briefcase genoemd.
Allicht kijkt hij verrast op naar de uitgestalde
prijzen aan de loterij kramen. Daar blinken de
'ghettoblasters' (de grote draagbare radio's met
twee reuze-luidsprekers voor efficiënter lawaai) en
de kleuren-Tv's nu het licht uit je ogen.
Het Nieuwsblad,
02-09-85
Hij (RemcoCampert-MDC) ontvangt ons in een
kamer waarin de leegte nadrukkelijk aanwezig is.
In een hoek staat een ghetto-blaster op de grond,
afgestemd op Hilversum 4: dun klassiek.
Hutno, 14-11-85
Prettig gestoord: L.L. Cool J., The Royal Chief
Master die de godganse dag loopt te hoppen met
de ghetto-blaster aan zijn oor.
Oor, 22-02-86
Een perfecte stijloefening, een pars pro toto voor
de hele film, waarin alleen Prince en een ghettoblaster letterlijk uit de toon vallen.
Fabiola, september 1986
Nu wordt popmuziek in Afrika voornamelijk beluisterd via cassettes en ghettoblasters, grote
draagbare platenspelers en platen zijn duur en onhandig.
Het Parool, 03-09-86
... en de zwarte jongens en meisjes swingen met
uitpuilende billen achter hun draagbare radio aan.
'Ghetto blasters' heten die dingen hier.
Adriaan van Dis: Casablanca, 1986
... waar het geluid van monsterradio's, ghettoblasters, de werkelijkheid reduceert tot een 'music boxclip'.
NRC Handelsblad, 14-02-87
Ze zet de tv uit en de ghettoblaster aan.
Joost Niemöller: De spier, 1993
Het oogt als de locatie van een popconcert, maar
dan zonder bands - hoewel de beat constant
dreunt, loeihard soms, uit gettoblasters in tenten
en bosschages.
Elsevier, 17-08-96
-gevoel (als tweede lid van een samenstelling
met een eigennaam), bepaalde stemming die
veroorzaakt w o r d t d o o r hetgeen in het eerste
lid w o r d t aangeduid. In de jaren tachtig opgek o m e n . —> oranjegevoel*,
Zwitserlevengevoel*.
In de Arena is nog maar weinig van het Ajax-gevoelover...
jan Mulder in de Volkskrant, 08-10-96
De geur van rozen en versgemaaid gras waait ons
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tegemoet. Een drukke ober serveert slaatjes aan
ontspannen terrasjeszitters... En wij worden overvallen door dat onmiskenbare zomergevoel.
Elgajuli 1997
Er is weer hoop voor Nederlanders die een warm
Oranje-gevoel krijgen als ze een Fokker-vliegtuig
zien.
Elsevier, 29-j j - 9 7
gevoelsgenoot; gevoelsgenote, h o m o s l a n g voor
' m e d e h o m o , medelesbienne'. H e t w o o r d bestond volgens het tijdschrift Opzij (oktober
1989) al in de jaren vijftig en werd aanvankelijk
vooral gebruikt in contactadvertenties. N o g
niet o p g e n o m e n in de h a n d w o o r d e n b o e k e n .
Sommige aanwezigen komen helemaal uit Groningen of Maastricht om hun 'gevoelsgenoten'
hier te treffen. Behalve dat ze homo zijn is er nog
iets dat dit gezelschap bindt: ze hebben een hartstochtelijke hekel aan het stereotiepe beeld van homo's in roze tuinbroeken.
Haagse Post, 06-12-86
Aan het eind van de week was ik ervan overtuigd
dat mijn 'gevoelsgenoten' mij niet zonder antwoord het weekend in lieten gaan...
René Stoute: Het grimmig genieten, 1991
gevonden vreten (<— D u i . gefundenes
Fressen),
buitenkansje. Informeel.
Het stierengevecht is uiteraard gevonden vreten
voor volgelingen van de Weense doktor.
NRCHandelsblad,
04-06-93
gezeik: geen-.iedereen rijk, slogan van de d o o r
Jacobse* en Van Es, de populaire typetjes van
Van Kooten en De Bie, opgerichte politieke
partij. Sinds eind jaren tachtig. In de pers verschenen allerlei parafrases, zoals deze:
Vroeger had je een onderwijs- of cultuurminister
die vond dat kinderen moesten lezen. Zijn opvolger zei: 'Geen gezeik, iedereen gelijk. Alle scholieren een museumkaart.'
HP/De Tijd, 30-01-98
gezondheidsarmband, speciaal armbandje dat
de levenslust en de gezondheid zou verhogen.
Zanger Nico Haak (van Foxy Foxtrot met je elastieken benen), maakte reclame voor gezondheidsarmbanden, de zogenaamde levenslust verhogende
'bioregulators'. Prompt stierf hij en werd de campagne gestopt.
HP/De Tijd, 08-04-94
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1 >enk nog eens aan de jaren geleden enorm popn
laire gezondheidsarmband, verkrijgbaar in koper,
maar ook in zilver en goud, die de mensheid zou
verlossen van alle huis-, tuin- en keukenkwaaltjes,
maar ook bescherming zou bieden tegen ernstige
ziekten.
Opzij, januari 1997
gezondheidsindex, in België: prijsindex van producten waarbij de prijzen van t a b a k , alcohol en
benzine, die beschouwd w o r d e n als ongezonde
p r o d u c t e n , genegeerd w o r d e n .
Gezondheidsindex: het uit de index halen van tabak, alcohol en benzine.
Panorama/De Post, 25-11-93
De invoering van een 'gezondheidsindex', zoals
beoogd in het krisisplan van de regering, blijft
voor vragen zorgen. Terwijl nog volop onderzocht
wordt welk effekt de nieuwe index zal hebben op
de financiering van Gemeenschappen en Gewesten, gooit s p-senator Fred Erdman een nieuw probleem ter tafel. Wat zal de invloed van de gezondheidsindex zijn op bijvoorbeeld bij echtscheiding
te betalen alimentatiegeld, zo vraagt de Vlaamse
socialist zich af.
De Morgen, 02-12-93
Er is dus volgens de socialistische bond een duidelijke politieke beslissing nodig waarbij het 20-tal
uit de gezondheidsindex geweerde produkten en de
Maribel-bis-bijdrage duidelijk worden omschreven. Als voorbeeld wordt aangehaald: kan tafelbier als alkohol worden beschouwd?
De Morgen, 14-01-94
Gezondheidsindex: Een van de opvallendste eufemismen die de jongste tijd bedacht zijn. Ondernemers maar ook leden van de politieke meerderheid willen al lang gedaan maken met de beroemde
Belgische index, waaraan lonen en uitkeringen zijn
gekoppeld. Dat stuit op hard verzet van bonden en
pressiegroepen. Bovendien zou het de regeringspartijen zeker stemmen kosten bij de eerstvolgende verkiezingen. Om de index toch enigzins te
drukken - en bijgevolg lonen en uitkeringen een
beetje te verlagen - heeft Dehaene de 'gezondheidsindex' uitgevonden. Ongezond geachte produkten als tabak en alcohol worden niet langer in
rekening genomen bij het becijferen van het indexgetal. Natuurlijk hoopt de regering dat de consumptie van deze goederen, waar veel BTW en accijns op zit, niet zal verminderen want dat zou de
schatkist geld kosten. Intussen hebben de bonden

wel aan de index laten knoeien hoewel ze gezworen hadden dat nooit te zullen doen. Er is een precedent geschapen.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
Hij dankt zijn naam aan de keuze van de 'ongezonde' producten die uit de gewone index van de
consumptieprijzen werden gelicht: de gezondheidsindex houdt geen rekening meer met de prijzen van tabak, alcohol, benzine en diesel.
De Standaard, 27-12-96
gft;gft-afval (acron. van groente-, fruit- en tuinafval), organisch huisvuil d a t a p a r t aangeboden m o e t w o r d e n .
Een tijdje geleden kwam een halfnaakte vrouw
nog snel even een emmertje gft brengen.
Opzij, februari 1997
Vuilverbrandingsovens raakten in de problemen
omdat te veel natte stof, dat voornamelijk wordt
aangetroffen in gft-afval, uit het huisvuil verdween.
HP/De Tijd, 19-06-98
ghb (acron. van
gammahydroxybutyraat),
anestheticum d a t in de jaren tachtig in de tandheelkunde gebruikt w e r d en d a a r wegens allerlei bijwerkingen afgevoerd, m a a r nu in België
nog steeds v o o r k o m t o p de lijst van farmaceutische p r o d u c t e n . In Nederland is het p r o d u c t
verboden n a d a t een tiental personen o p Koninginnedag onwel w a s geworden na het gebruik ervan. In combinatie met alcohol kan het
leiden tot een coma. O o k zou het middel de
hartslag en de ademhaling vertragen.
Kleine dosissen G H B verminderen sociale remmingen en doen het libido toenemen. Sommige gebruikers vinden dat het effect lijkt op dat van XTC,
anderen vergelijken het met methaqualone, ooit
een populair kalmeringsmiddel in Groot-Brittannië.
De Morgen, 22-01-97
Minister van Volksgezondheid Marcel Colla (sP )
is van plan het omstreden pepmiddel G H B binnen
de maand op de lijst van verboden psychotrope
stoffen te plaatsen.
De Morgen, 14-03-97
gidsland (naar Eng. pilot country}), land d a t
model staat voor een goed regeringsbeleid en
voor de oplossing van wereldproblemen; m o -

delland. Volgens de Haagse Post van 20-11-86
w e r d de t e r m begin jaren zeventig gelanceerd
d o o r de politicus Bas de Gaay F o r t m a n . Dit
w o r d t echter tegengesproken door oudere bewijsplaatsen. In het d o o r H . A . van Wijnen geschreven boek Willem Drees - democraat staat
op blz. 3 8: 'Wij w a r e n , ' schreef Cornells van
Vollenhoven, 'bij uitstek geroepen een "gidsl a n d " te w o r d e n o m een nieuwe internationale
rechtsorde t o t stand te brengen.' De daarbij behorende voetnoot luidt: 'Vollenhoven, C. van,
De eendracht van het land, 1 9 1 3 . ' D a n volgt de
zin: ' H e t w o o r d gidsland was zijn o m l o o p d o o r
de wereld begonnen.' H e t w o o r d is dus aanzienlijk ouder. Toch werd het pas in de jaren
tachtig frequent gebruikt; vanaf dan duikt het
ook in de meeste h a n d w o o r d e n b o e k e n o p .
Reinsma (1984) citeert echter de NRC van 174-72 als oudste vindplaats. N a a r analogie ook
gidsgemeente, -stad 'gemeente of stad die een
voorbeeldfunctie vervult'.
Als Nederland in de dagen van Den Uyl koploper
en voortrekker is geweest, dan zal Den Uyl wel gecharmeerd zijn van het woord 'gidsland'. Maar
nee: 'ik heb het altijd een afschuwelijk woord gevonden. Ik zou die term het liefst in de hoek gooien. Zoiets moet je niet willen, dat is veel te pretentieus.'
NRC Handelsblad,
20-02-87
Zelfonderzoek valt Nederland-gidsland zwaar.
Elsevier, 26-03-88
Z o gaat ook Jolanda Venema nu de wereld rond
met één, niet mis te verstane boodschap: in het
'gidsland' Nederland brengt zo een aantal agressieve zwakzinnigen zijn leven door, aan de muur geketend vanwege hun primitieve verzet tegen het
kapotte leven.
Vrij Nederland, 10-12-88
Eindelijk is Nederland het Gidsland en het voorbeeld voor de rest van de wereld.
Wim de Bie: Morgen zal ik mijn mannetje staan,
1990
Israël is een gidsland voor veel Derde-Wereldstaten.
Elsevier, 26-01-91
gifpieper, aardappel die niet biologisch geteeld
is. Informeel.
De manier waarop Milieudefensie actie voert tegen de 'gifpieper' blijft binnen de grenzen van de
zorgvuldigheid.
Trouw, 11-12-92
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Gifpieper: aardappel van het ras Bildstar, volgens Milieudefensie geteeld met gebruik van bestrijdingsmiddelen; daarom voorzag deze milieuorganisatie zakken met Bildstars in de supermarkren van stickers met 'Pas op, gifpiepers'. Deze actie
werd door de president van de Amsterdamse rechtbank geacht te zijn gebleven binnen de grenzen van
de zorgvuldigheid.
Frans van Lier:]aartaai. De debuutwoorden
van
1991 (citeert NR C Handelsblad, 1 o december)
Milieudefensie heeft ruim drie jaar campagne gevoerd. Voor de vier genoemde rassen ('gifpiepers')
zijn veel chemische bestrijdingsmiddelen nodig tegen de schimmelziekte phytophtera.
de Volkskrant, 10-12-93
Gifpieper: niet-biologisch (d.w.z. met veel bestrijdingsmiddelen) geteelde aardappel.
Frank Jansen en Hubert Roza: Het laatste woord,
1993 (citeert de Volkskrant van 2 $--02-93,)
Was de aardappelteelt in 1992 nog het mikpunt
met de actie Gifpieper, in juni meldde het blad 'Natuur en Milieu' van de gelijknamige vereniging tevreden dat het gebruik aan grondontsmettingsmiddelen met 'maar liefst' 89 procent is gedaald
ten opzichte van de jaren tachtig.
Elsevier, 01-07-9$
gifpil (<— Eng. poison pill), bepaalde constructie
w a a r m e e men een bedrijf tracht te beschermen
tegen een vijandige overname, bijvoorbeeld
door verkoop van activa of winstgevende dochterondernemingen aan een bevriende onderneming of b a n k . A a n een gifpil k u n je ook sterven. De Belgische Generale Maatschappij
d a c h t in 1988 dat Suez h a a r zou beschermen,
m a a r werd tien jaar later o n t m a n t e l d d o o r datzelfde Suez.
DSM had zich al beschermd met twee andere,
zeer effectieve beschermingsconstructies, de gifpillen waren een extraatje.
Vrij Nederland, 20-03-93
Vorige maand keurde de raad van commissarissen van Northwest een beschermingsconstructie
goed. Die houdt in dat aandeelhouders niet meer
dan 19 procent van de zeggenschap in handen mogen krijgen. Daarvóór gold een maximum percentage van 25. De enige tegenstemmers in de raad
waren de drie afgevaardigden van KLM. De Nederlandse maatschappij gaat die beschermingsconstructie nu voor de rechter aanvechten. Met deze
maatregel, beter bekend als 'gifpil', kan KLM eer-
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der bedongen optierechten niet uitoefenen.
NRC Handelsblad, Z9-1 z-95
De overige grootaandeelhouders besloten eind
i 995 onder andere tot een 'gifpil': niemand mag
meer dan 1 9 procent van de aandelen in Northwest
bezitten.
Trouw, 17-01-97
De beide topmannen toverden zelfs een gifpilconstructie uit de hoge hoed om andere kandidaten buiten spel te zetten.
Elsevier, -? i-os-97
gift (<— Eng.; acron. van gamete intra fallopian
transfer), voortplantingstechniek waarbij eien zaadcellen van een p a a r dat geen kinderen
kan krijgen in de eileider w o r d e n samengebracht. Deze techniek ontstond in het midden
van de jaren tachtig. O m d a t de bevruchting in
het lichaam zelf plaatsvindt, prefereren veel
medici deze methode boven de reageerbuisbevruchting. —»in-vitrofertilisatie*.
G.i.f.t.: afk. v. gamete intra-fallopian transfer,
een vorm van kunstmatige inseminatie, waarbij
mnl. en vrl. gameten in een eileider worden samengebracht.
G. Kloosterhuis, M.B.Coëlho:
Zakwoordenboek
der Geneeskunde, 1989
Na zes mislukte pogingen suggereerde de gynaecoloog iets nieuws: de G I F T (Gameet Intra Fallopian Transfer), een voortplantingstechniek waarbij ei-en zaadcellen in de eileider worden samengebracht. De wachttijd bedroeg een jaar, de kosten
ƒ 3-750HP/De Tijd, 06-09-91
e; 11-T. Bij Gamete Intrafallopian Transfer worden
onder volledige verdoving tijdens een kijkoperatie
de eicellen en zaadcellen in de baarmoeder bij elkaar gebracht voor bevruchting.
Elsevier, $ i-or-98
gig (<— Eng.), optreden (van p o p m u z i k a n t e n ) ;
schnabbel. Jargon; sinds eind jaren zeventig.
Als de band weer eens een 'gezellige gig' in den
lande heeft, lijkt men al dik tevreden.
Oor, 30-11-85
2 benefietgigs voor Greenpeace.
Backstage, april 1986
Mijn nieuwste broek oogstte veel succes en om
half vier waren we op weg naar mijn eerste gig.
Bert Jansen: E.n nog steeds vlekken in de lakens,
1988, heruitgave

Z'n laatste gig in Holland was in B14 in Rotterdam met Misja Mengelberg.
J.A. Deelder: Modern Passé, 1988
In principe kan ik nu mijn eigen gigs krijgen, dus
vind ik dat ik dat ook moet doen.
HP/De Tijd, 28-11-97
giga, informele afkorting van gigantisch. O o k
in samenstellingen. —> mega*.
Grappig is ook de manier waarop hij praat, hij
bedient zich namelijk veelvuldig van afkortingen.
Zo heeft hij het over deca (decadent), popi (populair), giga (gigantisch), ari (a-relaxed), ordi (ordinair), mima (middelmatig).
Albert Gillissen en Hans Busman: Yuppie yuppie
yeabh!, 198J
Een week later spreek ik Pep weer. Zojuist heeft
hij een 'giga-tegenvaller' te verwerken gekregen.
Nieuwe Revu, 27-08-92
Gilles de laTourettesyndroom, zie syndroom
Tourette*.

van

gipsvlucht, speciale vlucht met een vliegtuig o m
wintersportbeoefenaars terug n a a r huis te
brengen die in het gips beland zijn.
Zo registreerde alleen al de ANWB vorig seizoen
duizend gewonden, van wie 108 personen per gipsvlucht moesten worden vervoerd.
NRCHandelsblad,
09-12-88
De ANWB heeft een wintersportverzekering waar
de mogelijkheid van een zogenaamde 'gipsvlucht'
naar Nederland in het hoogseizoen is inbegrepen.
Elsevier, 17-12-88
Dik-Jan Pleiter van s o s International Amsterdam doelt op het aantal wintersporters - nu al 160
- dat met een 'gipsvlucht' naar huis wordt gebracht.
Het Parool, 03-03-90
De eerste patiënten met gebroken benen zijn
gisteren al vanuit Innsbruck naar vliegveld
Zestienhoven overgebracht. Ook dit weekeinde
staan weer diverse 'gipsvluchten' op het programma.
Het Parool, 28-12-91
Gipsvlucht: speciale vlucht met een vliegtuig dat
met ligplaatsen is ingericht voor wintersporters die
een breuk hebben opgelopen; naar Nederland toe
verzorgd door de A N W B .
Vivian F.C. Kleyn: Toeristisch lexicon, 1991
In de kerst- en krokusperiode worden de gekwets-

ten zoveel mogelijk met speciale gipsvluchten naar
België gebracht.
De Morgen, 17-02-97
giraal kriskrassen, informele uitdrukking. Zie citaat.
Eerste stap van het feitelijk witwassen is de storting van het geld in het girale verkeer. Het wordt
opgesplitst in deelbedragen waarmee allerlei handelingen worden uitgevoerd om het boekhoudspoor te verduisteren. Een van de tactieken is het
giraal kriskrassen: in een korte periode worden bedragen veelvuldig overgeboekt naar rekeningen in
binnen- en vooral buitenland.
Elsevier, 24-01-98
girlpower (<— Eng.), m a c h t die vrouwen uit de
jaren negentig uitoefenen. Dergelijke vrouwen
achten zich niet langer ondergeschikt aan de
m a n en willen dit ten koste van alles bewijzen.
Deze modieuze term raakte rond 1997 bekend
d o o r toedoen van de Britse meidenpopgroep
T h e Spice Girls.
Meisjes die voor de lol een bejaarde vrouw van de
fiets gooien? Is dat soms wat ze girlpower noemen?
Elsevier, 21-02-98
Een zaal zien bezwijken voor een opgetogen
dansende en zingende Katja Schuurman, een
mooier voorbeeld van 'girl power' is er niet.
HP/De Tijd, 31-07-98
giromaatpas (giromaat: geldautomaat van de
P T T ) , betaalpas voor elektronisch betaalverkeer
waarbij de cliënt een alleen aan h e m bekende
code m o e t intoetsen. Initiatief van de Nederlandse Postbank midden jaren tachtig, als middel o m fraude met gestolen giropasjes tegen te
gaan. M e n m a g s t a n d a a r d m a x i m a a l ƒ 5 0 0 , rood staan.
Het eigen risico bij verlies of diefstal buitenshuis
van girokaarten én giro(maat)pas gaat omhoog
van 10 procent tot maximaal 15 procent.
NRC Handelsblad,
18-03-88
gizmo (<— Am.-Eng., oorspr. een N a v y t e r m ) ,
vernuftig a p p a r a a t ; gadget*.
Dus worden elektrische apparaten voorzien van
indrukwekkende hi-tech ogende tierelantijntjes,
zoals ritmisch opflikkerende lampjes en imponerende rijen schuifknoppen. In vakkringen noemen
ze dergelijke extra's spottend 'gizmo's'. Een epo-
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niem van het heftig aan de bezitsdrang appellerende speelbeest Gizmo uit de film Gremlins.
de Volkskrant, 21-12-91
glamour en glitter, voor de definitie zie glitter* en
glamour.
Toch is ook Nederlands belangrijkste filmfestival
niet vies van een dosis glamour en glitter.
Movie, januari 1998
glamourboy (<— Eng.), aantrekkelijke m a n die
zich met veel g l a m o u r omgeeft.
De Zweeds/Venezolaanse glamourboy werd in de
Duitse media afgeschilderd als de man die Feyenoord op de knieën kon krijgen.
Trouw, 08-03-96
glamourpoes (<— Am.-Eng. glamour puss, sinds
de jaren veertig), aantrekkelijke v r o u w die zich
met veel g l a m o u r omgeeft. Slang; vaak ironisch
gebruikt.
Ze leek een dame die je weliswaar met handschoenen aan moest benaderen, maar met open vizier. Geen 'glamourpoes' die zich door Jan en Alleman zou laten aaien, meer een tijgerin met persoonlijkheid.
Vrij Nederland, 09-04-88
Sommige supermodellen zoals Linda Evangelista
reageerden zelfs met een metamorfose van gladde
glamourpoes naar naturel meisje met sluikvallend
haar.
HP/De Tijd, 04-03-94
glamrock (<— Eng.), rockmuziek uit de vroege
jaren zeventig, gekenmerkt door het glamourachtig optreden van voornamelijk mannelijke
artiesten. De visuele zeggingskracht (kleren,
h a a r d r a c h t , imago enz.) is erg belangrijk. —>
glitterrock*.
Natuurlijk is Guns 'n Roses geen slechte band.
Zelfs Yankees eisen enige kwaliteit en wie goed jat
die kan wel wat. Zonder de heersende herwaardering van eenvoudige hardrock-acts als Aerosmith,
Kiss en A C / D C en de definitieve doorbraak van de
overlappende glamrocktrend hadden zanger W.
Axl Rose en zijn maatjes het succes echter hoogstwaarschijnlijk op hun buik kunnen schrijven.
Oor, 08-10-88
Begin jaren zeventig waren ze niet weg te denken
uit Avro's Toppop: vier ex-skinheads die glamrock
maakten.
Nieuwe Revu, 19-02-9-/
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Inch is de term 'Bntpop' misleidend: Pulp is
meer een mengeling van de glamrock en de disco
uit de jaren zeventig.
HP/De Tijd, 10-04-98
glasnost (f- Russ. golos,glas ' s t e m ' + -nosf
'heid'), openheid en meer vrijheid op politiek
en cultureel gebied, m a a r niet buiten het kader
van het socialisme in de voormalige SovjetUnie; door Charles B. T i m m e r vertaald als 'het
recht je stem te laten horen'. In het Russisch is
glasnost geen neologisme: men vindt het woord
al in correspondentie van Ivan Toergenjev
(1818-1883). In de voormalige Sovjet-Unie
werd het begrip al vóór Gorbatsjov gebruikt,
maar dankzij hem werd het vanaf 19 8 5 in het
Westen bekend. Hij gebruikte het w o o r d in dat
jaar tijdens een speech waarbij hij zijn functie
van algemeen secretaris van de C o m m u n i s t i sche Partij aanvaardde. Sindsdien werd glasnost het sleutelwoord in het gevoerde beleid en
wel tot 1 9 9 1 , toen het uiteenspatten van de
Sovjet-Unie een feit werd. Bij ons kreeg de term
de betekenis van 'de plicht die de regering heeft
om de bevolking te informeren'. Tegenwoordig
nog zelden gehoord.
-*perestrojka*.
'Glasnost' en 'perestroika' - twee Russische
woorden die we tot voor twee jaar nog niet in ons
politiek taalgebruik hadden. Het ene is openheid
en meer doorzichtigheid in de samenleving, het andere is de koers van ekonomische en industriële
hervormingen. De twee toverwoorden van Sovjetleider Michail Gorbatsjov zijn tot ver buiten de
grenzen van zijn land bekend geraakt, maar in de
Sovjetunie zelf is lang niet iedereen tot medewerking aan de nieuwe koers bereid.
De Morgen, 14-10-87
Een ander onderwerp dat dit blad aansnijdt is
de seksualiteit in de Sovjetunie. In tegenstelling
tot wat je zou verwachten van de glasnost en de
perestrojka vindt er nog geen seksuele revolutie
plaats.
Opzij, april 1991
Op 1 5 augustus vorig jaar liet Suharto drie politieke gevangenen vrij die een rol speelden bij de gebeurtenissen in 1965, onder wie Subandrio, vicepremier onder Soekarno. Glasnost in de archipel?
Elsevier, 10-08-96
De minister vindt het belangrijk dat de top van de
rechterlijke macht is overgestapt op een politiek
van openheid. Die glasnost mag door het spijtige

voorval niet worden stilgelegd, beklemtoonde De
Clerck.
De Morgen, 16-01-97
Met Che werd een blok gevormd tegen de perestrojka en de glasnost die uit Moskou dreigden
over te waaien.
Trouw, 10-10-97

glitterrock, bepaalde rockmuziek uit de vroege
jaren zeventig, gekenmerkt d o o r het glamourachtig optreden van de, doorgaans mannelijke,
artiesten. De k l e m t o o n ligt o p de visuele zeggingskracht: kleren, h a a r d r a c h t , imago zijn belangrijker d a n de muziek zelf. De term d o o k pas
laat (jaren tachtig) in de meeste w o o r d e n b o e ken o p . —> glamrock.

gleuf;gleufdoos (oorspr. slang voor 'vagina',
hier m e t o n . gebruikt), denigrerend voor 'meisje, v r o u w ' . Voornamelijk Leidse s t u d e n t e n t a a l .
Gerrit Komrij gebruikte ooit de t e r m onwelriekende gleuvenbrigade
o m de verzamelde feministen mee a a n te duiden. Soldaten gebruiken
de term gleuf dier.
De verhalen dat vrouwen aan de bittertafel betiteld worden als gleuf dozen, is dat nou waar?
Haagse Post, 20-08-88
Opnieuw bereed hij de verpleegsters uit zijn studententijd, ook de hautaine gleuven die hem destijds hadden afgewezen.
Harrie Jekkers en Koos Meinderts: Kunst met peren, 1988
Zeg gleuf, doe mij een biertje.
de Volkskrant, 14-01-89
Een nuldejaars is een foet, een vrouw is een gleuf.
Nieuwe Revu, 19-01-89
Wie liever niet tussen het schorriemorrie zit, kan
beter naar Klein Zwitserland of Kampong gaan
kijken. Maar ja, daar lopen weer die door jou zo
verachte gleuven van je broer Tom de sfeer te verkankeren.
Nieuwe Revu, 22-03-95

De matadoren van de draaitafel kunnen namelijk
haarfijn uitleggen waaraan de glitterrock haar onverwachtse revival te danken heeft.
Oor, 12-12-86
Glitterrock moest het dan weer volledig hebben
van het uiterlijk vertoon.
Humo, 05-03-87
In Engeland geïllustreerd door David Bowie met
zijn album uit 1971, 'Hunky Dory', en de hitsingle
'Changes', en in de vs door Alice Cooper, die net
zijn album 'Killer' had uitgebracht, veranderde de
glitterrock het aanzien en het geluid van de rock,
de deuren openzettend voor een aantal nieuwe
groepen en ontwikkelingen.
Nieuwe Revu, 21-09-94

glitter en glamour (<— Eng.), uiterlijk vertoon;
uiterlijke glans, schittering. Beide w o o r d e n zijn
niet nieuw in ons taalgebied. Afzonderlijk kom e n ze al sinds het begin van de jaren zeventig
voor. H e t w o o r d p a a r is echter van recentere
d a t u m . Een vroegere variant, die tegenwoordig
nog nauwelijks gebruikt w o r d t , is glim en glitter. O o k glamour* en glitter.
Geen Duitse producent is in staat zoveel soorten
programma's van soap tot reality-TV en van infotainment tot glitter- en glamourshow zo goedkoop
te fabriceren...
HP/De Tijd, 17-02-95
'Kom binnen in de wereld van glitter en
glamour,' inviteert de folder, en dat is wat we
doen.
HP/De Tijd, 12-12-97

glossy (<— Eng.'glanzend'), als zelfstandig
n a a m w o o r d : chic en d u u r tijdschrift o p glanzend papier en met veel foto's. Bekende voorbeelden zijn Cosmopolitan,
Avenue en
Elegance.
Marie Claire noemt zichzelf een 'weldenkende
glossy'.
Het Parool, 24-02-90
Elle gelooft daar heilig in, en blaast het geheel op
tot een wijvenruzie van ongekende proportie, waar
de traditionele waterscheiding tussen moderedactrices van glossies en die van dagbladen niet
vreemd aan zal zijn.
de Volkskrant, 24-08-91
Het tijdschrift Elegance, of zoals Margriet Dolman het tijdens het jubileumfeest uitsprak:
'Eeléeghanze', viert deze maand z'n vijftigste jaargang. De oudste glossy van Nederland poetste zich
voor de gelegenheid extra op, al was het alleen
maar om te laten zien dat Elegance echt niet alleen
een blad is 'dat je bij de kapper leest'.
Trouw, 12-11-93
De 'glossies' (zowel voor mannen als vrouwen)
hebben het over manieren om de ander te versieren
en over hoe je de beste seks kunt hebben.
De Morgen, 28-09-96
Ze doet veel catalogus-werk in Duitsland, ze
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haalt het nieuws met haar badmode-campagne
voor H & M (weer veel kapotte bushokjes in heel
Europa) en nu, in 1996, heeft ze zelfs in Amerika
de voorplaat van glossy's als GQ en Sports Illustrated gehaald.
Nieuwe Revu, 04-12-96
Ik lees te weinig glossy's, zelfs niet die waarin foto's van mezelf staan.
Lydia Rood: Gedeelde genoegens, 1996
Glossy's staan bol van de beeldschone foto's.
Elsevier, 29-03-97
als bijvoeglijk n a a m w o o r d : op glanzend papier;
chic; duur.
... institutionalisering via 'glossy' magazines.
Oor, 19-04-86
Forse oplages op de 'glossy' magazine-markt.
NRC Handelsblad,
22-12-86
... de 'glossy' Amerikaanse tijdschriften-zoals
Harper en Cosmopolitan.
Elsevier, 30-05-87
gobimat, zie citaat.
Klijnstra ziet meer heil in toepassing van zogenaamde gobi-matten. Op die kunststofmatten
zijn stenen bevestigd. Ze worden uitgerold over
een glooiend gemaakte oever en bieden drenkelingen een kans veilig op het droge te komen. De matten zijn op diverse plaatsen in zuid en oostelijk
Flevoland aangebracht. Ze liggen onder meer in
het kanaal richting Dronten, nabij het Lage Vaartbos.
Trouw, 21-06-91
godenzonen, sportcliché, oorspronkelijk voor
Ajax-spelers, later ook van toepassing o p andere succesrijke sportbeoefenaars.
Nog meer Ajax. Als het aan de Bond tegen het
vloeken ligt, worden Ajacieden geen Godenzonen
meer genoemd.
Nieuwe Revu, 15-05-96
De Ajacieden worden de godenzonen genoemd,
de Arena is de tempel van het voetbal, de grasmat
is heilig.
HP/De Tijd, 27-09-96
Neem Ajax. Een paar jongens die geniaal zijn,
doen niet mee en opeens blijkt het elftal van godenzonen een modaal team te zijn.
Elsevier, 05-10-96
Barend en Van Dorp gingen commercieel, John
en Joop kochten een skybox, waar de sterren van
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Aalsmeer en de godenzonen van A|ax toastend en
proostend op de foto gingen.
HP/De Tijd, 0^-03-9Een moreel k a d e r - w a a r is moeder Kluivertnu? is wat de Gevallen Godenzoon dringend nodig
heeft en een schop onder z'n kont.
Elsevier, 26-07-9-7
Niet voor niets heten Ajax-spelers godenzonen.
HP/De Tijd, 10-04-98
godfather (<— Eng. ' p e e t v a d e r ' ) , oorspronkelijk
'beschermheer'; figuurlijk voor 'iemand die
toonaangevend is o p een bepaald gebied'. De
term werd bij ons wellicht vooral populair na
verschijning van de film The Godfather in
1977, van regisseur Francis Ford Coppola en
met M a r l o n Brando in de hoofdrol.
De eigenlijke 'godfather' van de Londense undergroundscene geniet met volle teugen van het leven.
Oor, 27-07-8^
De man is echt een schat, de 'godfather' van de
Nederlandse fotojournalistiek.
de Volkskrant, 14-02-87
... de 5 T-jarige 'godfather' van de go-go, Chuck
Brown...
de Volkskrant, 24-04-87
Jonathan Bentham, een van de 'godfathers' van
het liberalisme volgens de Teldersstichting.
Haagse Post, 19-03-88
godsverduistering, zie tweede citaat.
Ook de gedachte van de 'Godsverduistering' een analogie van zonsverduistering- de term van
Martin Buber, die Berkhof en ook de hervormde
synode overnemen, helpt niet bij de typering van
en het reageren op de huidige situatie. Zonsverduisteringen zijn namelijk zeldzaam en zeer tijdelijk. Het is wel een verschijnsel dat je, als je niet
weet wat er aan de hand is, kan beangstigen. Maar
het speelt zich toch buiten jezelf af. Dat alles kun je
van 'Godsverduistering' niet zeggen. Buber gebruikte dat woord al tientallen jaren geleden en de
verduistering houdt nog steeds aan. Ze neemt zelfs
toe in intensiteit en bereik. Het aantal mensen dat
in deze schaduw leeft groeit gestadig. En het is een
niet te overwinnen innerlijk gevoel van geloofsonmogelijkheid.
Trouw, 1 5-10-88
De term 'Godsverduistering' is van de bekende
joodse godsdienstfilosoof Martin Buber. Hiermee

bedoelde hij dat, naar analogie van de zonsverduistering waarbij de maan zich tussen de zon en de
aarde schuift, de menselijke zelfbeschikking zich
tussen de mens en God heeft gesteld. In de moderne maatschappij is geen plaats meer voor God. Hij
past niet in het denken.
Trouw, 13-07-91
goederenstroombeheersing, zie citaat.
In de advertentie van een Nederlands opleidingsinstituut werden een tijdje geleden de woorden
'goederenstroombeheersing' en 'logistiek' als synoniemen naast elkaar gebruikt. 'Logistiek' heeft
hier de derde betekenis uit de Grote Van Dale: 'beheersingsproces van goederenbewegingen'. Is 'goederenstroombeheersing' geen goede vondst, vroeg
een Nederlander me. Het woord zegt in elk geval
duidelijker wat bedoeld wordt dan het leenwoord
'logistiek', dat bovendien nog andere betekenissen
heeft.
Taalbeheersing in de administratie,
cember 1993

november/de-

goedmakertje, optreden van een voetbalscheidsrechter die, n a d a t hij de ene partij ten onrechte
een strafschop of een vrije t r a p heeft gegund, de
tegenpartij ter compensatie ook een strafschop
of vrije schop toekent.
Een paar minuten later werd Jan Wouters na een
prachtige een-twee combinatie met Bergkamp binnen het strafschopgebied onderuitgehaald, zoals
de camera in de herhaling bewees. Maar de
scheidsrechter keek dit keer niet naar zijn grensrechter en legde eigener beweging de bal buiten het
strafschopgebied. In voetbaltermen heet dat een
goedmakertje.
Nieuwe Revu, 22-10-93
Gerard de Nooijer haakte hem pootje buiten het
strafschopgebied. Nee, nee, schudde Houben ditmaal, het was erin. Hij vergiste zich in de tijd. Een
kwartier eerder had Peter Hoekstra daar een optater gekregen. Hoho, gebaarde Houben toen, het is
niets dan een buiteling. Het goedmakertje was
trouwens niet aan psv besteed.
Trouw, 12-11-96
goesting (<— Lat. gustus), in Vlaanderen: lust,
zin, trek. H e t w o o r d is zeker niet nieuw. W a k e r
de Clerck geeft in Nijhoffs
Zuidnederlands
Woordenboek
(1981) al vindplaatsen uit de jaren zestig (Streuvels). Via het wielerjargon in de

loop van de jaren tachtig ook in Nederland bekend geworden. De goesting is goed betekent
d a n d a t men zin heeft o m er tegenaan te gaan.
Van der Poorten: 'De smaak wordt door de
"goesting" bepaald. Renners die goed in hun vel
zitten, eten alles wat de pot schaft.'
NRC Handelsblad,
25-07-97
Dan probeer ik toch te lachen, al kost het mij
moeite, om de jongens weer goesting te geven.
Elsevier, 23-08-97
gogo (<— Eng.), dansmuziek uit de zwarte sloppenwijken van W a s h i n g t o n D . C . , o n t s t a a n uit
de gospel; mengeling van garagefunk en soul.
Verschilt van hiphop* door het gebruik van
akoestische i.p.v. elektronische instrumenten.
Al o p g e n o m e n in Verschueren (1991). Talrijke
samenstellingen: gogosongs; gogosound enz.
Het nieuwste en het hipste komt uit Washington
D C , ook wel Chocolate City genoemd. Als een reactie op het elektronische Hip-Hopgeweld is een
soort electric-boogie ontstaan maar dan zonder de
electronica: Go go. Zwarte dansmuziek in haar
puurste vorm.
Oor, 23-03-85
Wie muziek gebruikt om de benen te strekken,
voor de trance van de dansvloer, die zweert tegenwoordig bij de Go-Go, dé nieuwste trend in discotheken waar men weet wat er gebeurt in de wereld.
Het Nieuwsblad,
05-04-85
Hij legt me geduldig uit dat er tussen Rap en GoGo behalve op het muzikale vlak nog andere verschillen zijn. Zoals bijvoorbeeld het feit dat in GoGosongs nooit maatschappelijke en politieke misstanden aan de kaak worden gesteld.
Vinyl, november 1986
... de 51-jarige 'godfather'van de go-go, Chuck
Brown.
de Volkskrant, 24-04-87
De swingende gogo-sound doet het meestal beter
tijdens concerten dan op de plaat, maar met zware
elektronica, meer melodie dan voorheen en versieringen naar P-funk model is het de gogo-pioniers
gelukt een onweerstaanbare party-schijf te maken.
Haagse Post, 01-08-87
... hij zet geliefde melodieën op een betonnen
gogo-beat.
Oor, 16-07-88
... een inventieve mengeling van gogo- en reggaeritmes.
Fabiola, oktober 1988
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golden oldie (<— Eng.), gouwe ouwe; plaatje
dat destijds een hit w a s en het nu nog steeds
goed doet. O o k wel oldie but goldie. De term
s t a m t uit de jaren zestig en werd oorspronkelijk
gebruikt door deejays.
En de cd op maat kan alleen worden gevuld met
'golden oldies' van vergeten artiesten.
Elsevier, 10-01-98
een artiest die vroeger erg populair w a s .
Woodstock 2 ontaardde niet - zoals werd gevreesd - in een puur commercieel media-circus,
maar ademde ook geenszins de sfeer van weleer.
Behalve golden oldies Joe Cocker en Crosby, Stills
& Nash waren 't vooral de ontberingen die aan '69
herinnerden...
Nieuwe Revu, 28-12-94
golden parachute (<— Eng.), voor de definitie zie
gouden'
parachute.
Rietkerks overzicht van in Nederland veelvuldig
toegepaste beschermingsconstructies (onder andere gepubliceerd in zijn boek 'Onderneming en vermogensmarkt', 1991) leest bijna als een r o m a n ook al door de tot de verbeelding sprekende namen
van sommige ervan: poison pills, kroonjuwelenconstructie, golden parachutes, witte ridder.
Vrij Nederland, 20-03-93
De grootste steen van aanstoot in de overeenkomst zijn voor Elsman de 'golden parachutes' een soort gouden handdrukken, maar dan voor bestuurders die aanblijven - die vier bestuurders van
Standard Federal kregen.
de Volkskrant, 18-04-97
Hoewel niet veel mensen het schijnen te doen,
ben je pas echt goed bezig als je bij je aanstelling in
je contract een 'golden parachute' laat opnemen.
Nieuwe Revu, 17-09-97
Wordt gekeken naar de Verenigde Staten, dan
kan een 'oprotpremie' van een hooggeplaatste oplopen tot in de tientallen miljoenen. Daar wordt
dan in zulke gevallen gesproken van een golden parachute.
Trouw, 13-02-98
goldenshower (<— Eng. ' g o u d e n r e g e n ' ) , urolagnie, plasseks.
Bij de advertentiemedewerkster van Perscombinatie (uitgeefster van 'de Volkskrant', 'Trouw' en
'Het Parool') die deze tekst telefonisch krijgt aangeboden, gaat echter een belletje rinkelen: water-
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sport en golden shower, dat gaat toch over plas
seks?
Opzij, maart 1995
Ik denk dat ik vanavond ook eens zo'n golden
shower ga nemen?
Nieuwe Revu, 26-02-97
Die uitschuifbare paraplu betekent niet dat de
drager een liefhebber van golden showers is.
Nieuwe Revu, 18-02-98
Golfoorlog, hiermee w o r d t de 'tweede Golfoorlog' bedoeld, die uitbrak o p 17 januari 1 9 9 1 ,
n a d a t Irak Koeweit was binnengevallen en niet
inging o p het u l t i m a t u m van de VN o m zich
vóór 15 januari terug te trekken uit het oliestaatje. Zes weken lang volgden er luchtaanvallen op Irak door de Verenigde Staten en zijn
b o n d g e n o t e n . O p 28 februari 1 9 9 1 , na een
offensief van de geallieerde g r o n d t r o e p e n ,
moest Irak zich ten slotte overgeven.
De Golfoorlog heeft in de Verenigde Staten een
typisch staartje gekregen: de Bagdad Baby Boom.
Nadat hun mannen tijdens de operatie Desert
Storm zo'n r 50.000 Irakezen al dan niet levend onder het woestijnzand stopten en vervolgens als helden van de oorlog om Koeweit naar hun vaderland
terugkeerden, zijn de Amerikaanse vrouwen ijverig
aan het voortplanten geslagen.
Opzij, februari 1992
Golfoorlogsyndroom (<— Eng. Gulf War syndrome), reeks van (psychische) klachten w a a r a a n
militairen lijden die meevochten in de Golfoorlog* van 1 9 9 1 . Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie, de C I A en bepaalde medische onderzoekers zou het o m een psychosomatisch verschijnsel gaan. De militaire leiding
heeft de ziekteverschijnselen bijvoorbeeld aan
stress toegeschreven.
Baat het niet, dan schaadt het niet, of wel, en wat
dan nog. Blootstelling aan gassen na bombardering van oliebronnen en chemische fabrieken, en
aan uraniumstof vrijgekomen uit de eigen antitankprojectielen. 'Gulf War Syndrome' luidt de
verzamelnaam voor de meest voorkomende symptomen onder veteranen - een naam en symptomen
waar woordvoerders van het Pentagon smalend en
schouderophalend over doen.
de Volkskrant, 22-01-94
Vaccins die Amerikaanse soldaten tijdens de
Golfoorlog moesten beschermen tegen de gevol-

gen van eventuele chemische en biologische wapens, zijn mogelijk de oorzaak van mysterieuze
ziekteverschijnselen aangeduid als het Golfoorlogsyndroom.
Trouw, 09-12-94
Het is niet voor het eerst dat sarin genoemd
wordt als een mogelijke verklaring voor het Golfoorlogsyndroom, de tot nu toe onverklaarbare
ziekte waaraan 600.000 Amerikaanse Golfveteranen zeggen te leiden.
De Morgen, 03-10-96
Maar voor ruim duizend Britse veteranen van de
Golfoorlog van '9o/'91, en voor duizenden van
hun Amerikaanse medestrijders tegen Saddam
Hoessein, komt een doorbraak in de behandeling
van het 'Golfoorlog-syndroom' als het eerste positieve nieuws in jaren.
HF/De Tijd, 10-01-9-/
Na een speurtocht van een jaar heeft het Pentagon, dat het bestaan van de logboeken aanvankelijk had ontkend, moeten bekennen dat dit materiaal weg is. Dat is een tegenslag voor verschillende
commissies in het Congres die op zoek zijn naar de
oorzaak van het Golfoorlogsyndroom, de verzamelnaam voor de mysterieuze ziekteverschijnselen
waar Amerikaanse en Britse Golfveteranen aan lijden.
De Morgen, 03-03-9-/
Het Golfsyndroom, waar ook Golfveteranen in
Engeland en de Tsjechische Republiek aan lijden,
is de verzamelnaam van verschijnselen als ernstige
misselijkheid, zware hoofdpijnen en chronische
vermoeidheid.
de Volkskrant,
11-04-9/
goog, informele en schertsende afkorting van
agoog, pedagoog of andragoog.
De uitbarsting van geweld door juist deze jongeren stelt de Franse gogen en logen voor een raadsel.
Het Vrije Volk, 20-08-8/
De hele zachte sector, alle 'gogen', alle zich
progressief noemende lezers m/v van 'de Volkskrant' en alle andere mensen met linkse ideeën (en
vaak 'rechtse' inkomens) hulden zich in de stof die
een eeuw lang het kenmerk was van de arbeidende
klasse.
Hans Ferrée: De fluwelen verleiding, 1996
Neem nu de gehandicapten. Gogen, peuten en
andere welzijnswerkers vonden kennelijk dat je die
mensen beter mindervaliden kunt noemen.
De Standaard,
02-01-9/

Het (dure) onderzoek richt zich hier voornamelijk op de sector van gogen, logen en de andere
geesteswetenschappen...
Elsevier, 24-01-98
Op die momenten was er altijd wel een 'goog' of
'loog' in de buurt die met zachte hand en veel geduld probeerde de dolende ziel weer op het rechte
spoor te krijgen.
HP/De Tijd, 06-03-98
gop, acroniem van
gastouderproject*.
Het meisje van het G O P was heel aardig toen ze
op huisbezoek kwam.
Opzij, oktober 198/
gopad;goped (<— Eng.), zie citaat.
We hebben opeens een voorkeur voor opvallende voertuigen: skeelers, Go-pads, een soort step
met een motortje. Scooters voor volwassenen,
4-wheel-drive brommers.
Trouw, 02-01-98
gordijnen: in d e - j a g e n , (iemand) k w a a d m a k e n ,
ergeren. Sinds eind jaren zeventig. Mogelijk een
c o n t a m i n a t i e van twee oudere uitdrukkingen:
dan zit de kat in de gordijen ' d a n begint de herrie' en op de kast jagen ' o p stang jagen'.
Alleen het noemen van zijn naam is voldoende
om half Hilversum in de gordijnen te jagen.
Nieuwe Revu, 0/-02-91
Ook mag de speelstijl wat de bondscoach betreft
worden vergeleken met Barcelona, maar Koeman
heeft hij onderhand aardig in de gordijnen gejaagd.
de Volkskrant,
29-05-92
c o s (acron. van Gemenebest van
Onafhankelijke Staten), een groot deel van de vroegere
U S S R . Sinds 1 9 9 1 .

Alle gegadigden voor erkenning, Kroatië, Slovenië en de meeste GOs-republieken haastten zich
om plechtig te verklaren dat zij natuurlijk bereid
zijn hieraan te voldoen.
de Volkskrant,
1/-01-92
De Gemeenschap van Onafhankelijke Staten
(GOS) die vorig jaar december werd opgericht, valt
bijna uit elkaar.
Elsevier, 21-03-92
G O S : Gemenebest van Onafhankelijke Staten:
Samenwerkingsverband van 11 voormalige republieken van de Sovjetunie. Oorspronkelijk alleen
tussen de drie Slavische republieken Rusland, Wit-
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Rusland en de Oekraïne (8 december 1991), op zz
december in Alma Ata uitgebreid met de vijf Centraalaziatische republieken Kazachstan, Kirgizië,
Oezbekistan, Toerkmenistan en Tadzjikistan en de
twee Kaukasische republieken Armenië en Azerbajdzjan en de republiek Moldavië. De Sovjetunie
(Unie van Socialistische Sovjet Republieken) werd
opgeheven na het aftreden van Sovjet-president
Gorbatsjovop Z5 december 1991.
Prisma van Europa, 1992
G.O.S.: afk. van G(emenebest van) Onafhankelijke) S(taten), benaming van de voormalige
U.S.S.R.
A. Kolsteren en Etvoud Sanders: Vreemde woorden, 1994
Met enige zorg beziet hij dan ook de Russische
plannen om van de nog onbeduidende gos - de Gemeenschap van Onafhankelijke Staten - een militair bondgenootschap te maken.
Elsevier, 13-07-96
goth (<— Eng.; afk. van gothic), donkere, zwaarmoedige doemmuziek"
waarbij de beoefenaars
en a a n h a n g e r s , vleermuizen'
g e n a a m d , geheel
in het z w a r t gekleed gaan; p o s t - p u n k . Populair
in de late jaren tachtig. H o f k a m p en Westerm a n (1989) vermelden de term gotische
punk,
met als omschrijving ' m o d e l p u n k , goed verzorgde p u n k ' . O o k in samenstellingen alsgothgeneratie,
gothbeweging.
Hij en zijn maten zijn de lievelingen van de 'gothgeneratie', dat verloren volk van zwart geklede
post-punkers.
Oor, 09-04-88
Hun kleren zijn zwart, hun haren zijn zwart. Alleen hun gezichten zijn wit - spierwit, van de maquillage. In Engeland wordt hun subcultuur 'goth'
genoemd: gothisch, met een bijklank van spookkastelen en geestverschijningen. Het veld vol menselijke vleermuizen wacht op The Cure.
Nieuwe Revu, 06-07-89
Twee keer werd ze tot koningin gekroond: eerst
van de punk, later van de Goth-beweging.
de Volkskrant,
26-10-91
En de rest heeft al die tijd op de plank liggen
wachten. Want waar ska, goth en free-jazz een decennium terug door sommigen nog enigszins serieus genomen konden worden, zijn ze inmiddels
achterhaald genoeg voor een Vlaamse Primitievenplaat.
Oor, 24-09-94
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1 )e nieuwe namen in de goth-wereld van de vroege jaren '80 droegen hun zwartromantische wereldbeeld als een wapen...
Wave, april 1 99 y
gothic, voor de definitie zie goth".
De 'gothic' verbeelding van geweld, satanisme en
dood in de death metal, een extreme variant van
heavy metal, heeft weinig te maken met de rol die
geweld speelt in de eind jaren tachtig opgekomen
radicale variant van de zwarte hip hop, de
'gangstarap'.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
Waarmee 'Ultra' ergens tussen elektronische
triphop, ijle gitaarpop en gothic zweeft.
Nieuwe Revu, 09-04-97
Gothic begon in de jaren tachtig als een late uitloper van de punk-rebellie.
DS Magazine, 31-01-98
gotspe (<— Hebr.), informeel voor 'lef, durf'.
Deze term is al oud en van oorsprong Bargoens.
Is o.a. o p g e n o m e n in Uit Mokum en de mediene (1974) v a n H . B e e m e n door Endt en Frerichs (1974). Pas in de jaren tachtig meer algemeen ingeburgerd geraakt.
... en inmiddels voor ons historische woorden
sprekend: oh mevrouw, ik zal voor U bidden!!!
'Wat een gotspe als je bedenkt dat mijn ouders en
ook hun kinderen overtuigde atheïsten zijn.'
Vrij Nederland, 06-10-84
Zich boos maken, was dat geen gotspe?
Gerrit de Zeeuw: Zwarte Lucht, 1989
goud, informeel voor 'te gek; erg goed; tof'.
Wellicht ontleend aan het studentenslang van
de jaren zeventig.
'Goh oma gefeliciteerd, hoor, ja, ik heb m'n verfkleren nog aan, maar...' 'Nou jongen, je hebt tenminste wat aan,hahaha!' Vond ik goud.
Nieuwe Revu, 09-04-97
Gouden Driehoek, gebied in Zuidoost-Azië
w a a r o p i u m geteeld w o r d t voor export. H e t
bestaat uit de provincie Yunnan in China,
N o o r d o o s t - B u r m a , N o o r d - T h a i l a n d en N o o r d Laos.
... gewonnen in de papavervelden van 'de gouden
driehoek'.
Ben Borgart: Blauwe nachten, 1978
China lijkt door de steeds strengere controle in

Zuidoost-Azië een alternatieve route te zijn geworden voor de 'gouden driehoek'.
de Volkskrant,
23-03-91
Er ging een Nederlandse drugsexpert helemaal
naar de Gouden Driehoek aan de mysterieuze Mekong in het verre Azië, om de papaverboeven daar
eens en vooral een lesje te leren.
Vrij Nederland, 14-08-93
De heroïnemafia wordt met de dag inventiever.
Dat Thailand een van de belangrijkste doorvoerlanden is van de heroïne afkomstig uit de Gouden
Driehoek en dat bepaalde hooggeplaatste Thaise
militairen hierbij actief waren, is algemeen bekend.
Nieuwe Revu, 04-05-94
gouden parachute (<— Am.-Eng. golden parachute), contract w a a r i n een bedrijf zijn werknemer een o n o n d e r b r o k e n uitbetaling van het salaris garandeert, zelfs indien het bedrijf overgen o m e n w o r d t d o o r een ander bedrijf; soort van
gouden h a n d d r u k . Sinds het begin van de jaren
negentig, -^golden*
parachute.
Onbeperkte onkostenvergoedingen en een gouden parachute als het mis gaat.
de Volkskrant, 09-05-92.
Afgelopen zomer werden de 'gouden parachutes'
voor het topkader flink vergroot...
De Morgen, 01-12-95
gouwe ouwe (<— Eng. golden* oldie, ook wel oldie butgoldie), plaatje d a t destijds een hit was
en het nu n o g steeds goed doet. De Nederlandse
benaming w e r d gelanceerd d o o r Joost den
Draaijer in zijn Veronica-tijd ( 1 9 6 1 - 1 9 6 8 ) ,
m a a r werd vrij laat (jaren tachtig) d o o r de
meeste w o o r d e n b o e k e n gehonoreerd. M e e r algemeen ook voor iets d a t de n a a m heeft een
klassieker te zijn.
Om 13.00 u. presenteert deze omroep 'gouwe
ouwe' in Toga Party.
Oor, 30-11-85
Een gouwe ouwe zouden ze dit nummer nou noemen.
Bert Hiddema: Twee vliegen in een klap, 1975
De hitparade wordt momenteel gedomineerd
door haastig opgepoetste gouwe ouwe.
Humo, 26-03-87
O p single verschijnt een gouwe ouwe van Dionne
'The Wanderer'.
Muziek Express, mei 1987

Wees eerlijk: een gouwe ouwe vindt iedereen
leuk, maar je moet er ook weer niet teveel horen.
Vinyl, juli/augustus 1987
In steeds grotere aantallen stemmen ze af op de
soft-pop van Sky of de 'gouwe ouwen' van Radio
10.

Elsevier, 02-03-91
De een wilde klassieke muziek horen, de ander
rock, een derde jazz, een vierde gouwe ouwen.
Vrij Nederland, 26-11-94
De laatste tijd dans ik niet zo vaak meer. We hebben te veel te bespreken, hè. Vroeger, zo'n anderhalf jaar terug, gingen we nog wel eens swingen op
gouwe ouwes in Teejater.
Webber, januari 1995
Er zijn twee legendarische tips, twee 'gouwe
ouwe' die in elke cursus en elk boek over time
management opduiken.
Elsevier, 31-01-98
g-plek(je) (<— Eng. G-spot, waarbij G verwijst
n a a r de Duitse arts dr. Ernst Grafenberg, die
deze zone voor het eerst beschreef), gevoelige
zone o p de w a n d van de vagina, t u s s e n de achterzijde van het schaambeen en de baarmoederhals. De g-plek zwelt o p w a n n e e r zij w o r d t gestimuleerd, manueel of d o o r de penis van de
partner.
Sorry hoor, maar ben jij wat betreft je G-plek
links- of rechtsdragend?
Ronald Giphart: Gipb, 1993
Vervolgens krijgt men een snelcursus SM voorgeschoteld of moeten we met z'n allen op zoek naar
de G-plek.
Nieuwe Revu, 28-01-98
grabber, a p p a r a a t w a a r m e e alarmsignalen van
een a u t o onderschept w o r d e n ; gebruikt door
inbrekers.
De politie in Eindhoven heeft dinsdagavond een
2.2-jarige man uit Maarheeze aangehouden die met
behulp van een elektronisch apparaat een groot
aantal auto's heeft opengebroken. De man decodeerde met een zogeheten 'grabber' het alarmsysteem van de auto's en kon zonder de wagens te beschadigen de portieren openen.
de Volkskrant, 03-06-94
grachtengordel, metonymisch voor de (elitaire)
kliek van de A m s t e r d a m s e grachtengordel; het
A m s t e r d a m s e literaire milieu; de incrowd.
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Vaak pejoratief. O o k in samenstellingen als
grachtengordelroos,
een hevige weerzin tegen
dit navelstaarderig wereldje. In 1992 schreef
Geerten Meijsing zijn controversiële r o m a n De
grachtengordel.
De Vara zou dus staan voor plat amusement, de
VPRO voor de grachtengordel en de N O S , ja voor
wat eigenlijk?
Elsevier, 06-04-91
Des te gelukkiger is Driehuis met zijn redactie,
voor het merendeel jonge honden die niet zijn gebonden aan de conventies van de Amsterdamse
grachtengordel of het geëmancipeerde katholieke
volksdeel.
de Volkskrant, 14-09-91
Wie tegen de grachtengordel schrijft, wekt nu
eenmaal de indruk er deel van te willen uitmaken.
HP/De Tijd, 20-03-92
De grachtengordel is in mijn ogen de plek waar
het grootste contingent leuke mensen van het land
zit. Schrijvers, schilders, journalisten. Ik heb het
nooit als scheldwoord begrepen. Haagse Post is
groot geworden dankzij de grachtengordel.
Het Parool, 18-04-92
Het speelt zich af in het milieu dat wel 'de grachtengordel' wordt genoemd: de nieuwrijke geslaagden die zich een grachtenhuis of iets vergelijkbaars
kunnen veroorloven.
Vrij Nederland, 30-05-92
J.L. Heldring, columnist van NRC Handelsblad:
'Zelf behoor ik door geboorte tot de geografische
grachtengordel, maar bepaald niet tot de andere
grachtengordel, de café-society.'
Elsevier, 12-09-92
Of Vrij Nederland. Dat was vroeger het blad van
de grachtengordel. Als je in Nieuweschans woonde
dacht je: 'Daar wil ik best bijhoren.'
Nieuwe Revu, 26-05-93
De nieuwe directeur, nog onbekend met de mores
van het Amsterdamse literaire milieu, ook wel genoemd de grachtengordel, viel er middenin.
Vrij Nederland, 09-0 j-94
... het grachtengordeleffect is de hausse van het
boek 'Blauwe maandagen' van Arnon Grunberg.
De Groene Amsterdammer,
24-08-94
graffiteur, iemand die graffiti* beoefent
In New York zijn de 'graffiteurs' als vandalen gewoon strafbaar.
Elsevier, 29-08-8-/

278

graffiti (<-- Hng. <— k a l . graffiare ' k r a b b e n , kras
sen'), teksten of tekeningen aangebracht o p
plaatsen w a a r dit doorgaans niet mag: m u r e n ,
toiletten, viaducten enz., meestal met behulp
van een spuitbus of verf. Deze m o d e r n e kunstuiting is begin jaren tachtig vanuit Amerika
populair geworden onder jongeren. De film
American Graffiti van George Lucas m a a k t e
het w o o r d in ruime kring bekend. Graffiti geven
meestal informatie over actuele toestanden en
problemen. Vaak gaat het om kernachtige slogans die een bepaald o n d e r w e r p treffend weergeven. 'Today's graffiti are t o m o r r o w ' s headlines,' schreven D . Ley en R. Cybriwsky al in Urban Graffiti as Territorial Markers (1974). Een
bekende muurtekst is Killroy was here.
Graffiti zijn van alle tijden. Graffiti zijn zeker
geen twintigste- eeuws verschijnsel. Door eeuwen
en kuituren heen hebben mensen boodschappen
op die manier uitgeschreeuwd.
Stefan Lievens: Graffiti. Handschriften op muren
en toiletten, 1 984
Eind jaren zeventig werd graffiti vanuit de Verenigde Staten geïmporteerd, waar de 'subway' van
oudsher al het doelwit was.
Eric Slot: Kleine encyclopedie van de wansmaak,
1992

Grande Boude (<— Fr. 'de grote lus'), populaire
benaming voor de Tour de France.
Theo Middelkamp. Groot coureur van vóór de
oorlog. Den Fiel was eerste Nederlander die een
Tour-etappe wist te winnen. Hield het daarna in
'La Grande Boucle' snel voor gezien, in criteriums
was meer te verdienen.
Nieuwe Revu, 22-07-98
grazen (<— Eng. to graze), het voedsel bij kleine
hoeveelheden tegelijk consumeren, verspreid
over de dag. H e t grazen vervangt de traditionele maaltijden 's morgens, 's middags en 's
avonds. Dit informele w o o r d is eind jaren tachtig vanuit Groot-Brittannië n a a r hier overgewaaid. -> grazing*.
Dit is het tijdperk van de 'grazing habits', 'graasgedrag', we 'grazen' iets uit de voorraadkast als we
er trek in hebben.
Opzij, december 1987
De 'grazende' consument kan op elke straathoek
terecht voor snoepgoed.
Elsevier, 27-09-97

Het zogenaamde 'grazen' is volgens cultuursociologe A. van Otterloo van de Universiteit van
Amsterdam het gevolg van het feit dat de meeste
mensen voor de bereiding van hun maaltijd niet
meer afhankelijk zijn van moeder de vrouw, maar
nu overal en op elk moment kunnen eten: in de
broodjeszaak of snackbar, in lunchrooms en
restaurants, aan vis- en patatkramen, in kantines en zelfs de overblijf hal van de middelbare
school.
Elsevier, 13-12-97
Als je niet ontbijt, eet je ter compensatie vervolgens de hele dag door. Dit 'grazen' is niet plezant
voor de energiehuishouding, want juist 's ochtends
verbrand je het meest.
Nieuwe Revu, 23-09-98
grazing (<— Eng.), het grazen*.
De laatste tien jaar is het aantal te zware mensen
in Nederland gegroeid. Sinds 1985 is er bij mannen
een stijging van 6 0 % en bij vrouwen een toename
van Z5%. Dat komt door een afname in lichaamsbeweging en een verandering in het eetpatroon.
Veel mensen gaan over tot grazing. Ze eten meer
snacks dan voedzame maaltijden.
Nieuwe Revu, 26-11-97
grebo (<— Eng.; verbastering van het slangw o o r d greaser 'vetkuif'), langharige, in leer gehulde a a n h a n g e r van r a u w e , agressieve rockmuziek; ruige rocker; viespeuk. De t e r m werd
voor het eerst gebruikt door de p o p g r o e p Pop
will eat itself o p de single ' O h , Grebo I think I
love you'. De Grebo-beweging ontstond in de
loop van 1987 in Engeland. Lang h a a r en gitaarversterkers zijn vanaf d a n weer 'in' en m o e ten een reactie vormen tegen de veel te softe
yuppiepop. De liedjesteksten staan bol van het
chauvinisme en seksisme. O o k een afkeer van
politiek vinden we erin terug. Bijna alle grebo's
zijn blank en behoren tot de arbeidersklasse.
De term staat nog in geen enkel Nederlands
woordenboek.
Nu gaan de luie, boerse en opportunistische 'grebo guru's' met de billen bloot op hun eerste elpee.
Oor, 14-11-87
Twintig jaar geleden was het de 'hippies' versus
'squares', vandaag is het 'grebos' versus 'yuppies',
maar het blijft langharig werkschuw tuig tegen
kortgeknipte frisbees.
Oor, 28-11-87

Ik beweer dat een grebo een grap is, en ook wel
een hoestbui van de mode.
Humo, 31-12-87
Met hun lange haren en hun no nonsense instelling staan ze in de frontlinies van een vet rock 'n'
roll gebeuren dat zich door de Londenaars Grebo
laat noemen en waarin ook bands als Pop Will Eat
Itself en Zodiac Mindwarp thuishoren.
Vinyl, januari 1988
... genoeg reden om deze yups onder de grebo's te
blijven aanvallen op hun pretentieuze, neo-romantische hippie-imago...
Oor, 13-02-88
Grebo's noemen de jongens zichzelf: 'de nieuwe
hippies als reactie tegen de yuppierock'.
Campus, februari 1988
Wellicht als reaktie op het gladde, duurgeklede
yuppieleger, begonnen vorig jaar een aantal Engelse bandjes op het podium te verschijnen, alsof niemand hen ooit op de elementaire regels van de hygiëne had gewezen. Groepen zoals Pop Will Eat Itself en Zodiac Mindwarp haalden hun kleren uit
de plastic zakken die liefdadige buurtgenoten
langs de gevel zetten, en wasten of knipten hun
haar zelden of nooit. De New Musical Express besliste dat dit verschijnsel 'grebo' heet, en ze maakten er de hype van het jaar van.
De Morgen, 14-11-88
Nostalgie is in. Een van de meest opvallende tendensen bij hedendaagse jeugdsubculturen is het teruggrijpen naar de psychedelische periode. Jonge
'Grebo's' gooien alle elektronica op de vuilnisbelt
en nemen opnieuw gitaren ter hand, laten hun
haar groeien en gedragen zich als een vuile, wilde
bende.
Patrick Allegaert en Luc Vanmarcke: Op lawaai.
Jongeren en cultuur, 1989
De hoop op een lekker avondje nineties-grebo
wordt echter omgebracht door de hardnekkige
verbale lamentaties van Zodiac Mindwarp.
Oor, 04-04-92
greenmail (<— Am.-Eng.; n a a r anal, van blackmail ' c h a n t a g e ' en refererend a a n de vele greenbacks 'dollars' die ermee gemoeid zijn), pejoratieve aanduiding voor de praktijk waarbij iem a n d een groot aantal aandelen van een bedrijf
o p k o o p t , w a a r d o o r hij de indruk wekt het bedrijf te zullen overnemen. In werkelijkheid wil
hij de aandelen terug verkopen aan de onderneming in n o o d tegen een prijs die hoger ligt d a n
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de m a r k t w a a r d e . Deze handelwijze o n t s t o n d
begin jaren tachtig in de v s .
KBB voelde zich 'aangerand' en bedacht een constructie waarmee 'elke invloed van Dreesmann kon
worden geblokkeerd'. Er kwam een aparte vennootschap als aandeelhouder van KBB, waarin het
belang van Dreesmann werd ondergebracht en
waarin KBB zich kon inkopen voor 3 2 miljoen gulden. 'Greenmail' wordt deze chantage tegenwoordig genoemd.
de Volkskrant, 06-06-8-7
Pickens wordt verdacht van 'greenmail': het kopen van aandelen om deze met winst te verkopen
aan het bedrijf.
NRC Handelsblad,
22-06-90
Daarom vermoeden sommigen dat Kerkorian uit
is op 'greenmail', extra rendement op zijn belegging via het onder druk zetten van een onderneming.
Elsevier, 29-04-95
grenshospitium, eufemistische b e n a m i n g voor
een afgesloten verblijfplaats voor asielzoekers
die de beslissing over h u n asielaanvraag afw a c h t e n . Zij m o g e n het o p v a n g c e n t r u m , in de
ogen van velen een gevangenis, niet verlaten. In
de v o l k s m o n d o o k wel 'de Bullebak' g e n o e m d ,
naar de vestigingsplaats Bullewijk.
En terwijl de vrouwen, kinderen en bejaarden
lekker thuis blijven om orde op zaken te stellen,
worden de Rambo's van deze wereld elders ondergebracht. In een grenshospitium bijvoorbeeld. Of
nog erger: in een gastgezin.
Opzij, oktober 1992
De rijksrecherche is een onderzoek begonnen
naar de gebeurtenissen in het grenshospitium in
Amsterdam, waar maandag enkele asielzoekers
zonder veroordeling naar de gevangenis zijn afgevoerd.
Trouw, 04-12-92
Neem het zogenaamde 'grenshospitium' voor
'kansloze asielzoekers'. Een hospitium is weinig
anders dan een gevangenis: de 'gasten' mogen het
gebouw niet uit. Actievoerders lanceerden dan ook
al voor de opening de term 'grensgevangenis'.
Riemer Reinsma: Prisma van de eufemismen,
1992
Asielzoekers in het Grenshospitium die met
woord en gebaar laten blijken dat ze eruit willen,
kunnen niet zomaar worden beschuldigd van een
'opstand'.
de Volkskrant, 30-04-93
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Advocaat Rob Hamerslag overweegt om in een
kort geding de vrijlating van de Tamils uit het
grenshospitium te vragen.
Trouw, 0-7-03-97
grijpterrein, zie citaat. Televisiejargon.
Te veel gevaarlijke nieuwe termen doen de laatste
tijd hun intrede: kijkersopbouw, grijpterrein (zenders waar je kijkers kunt weghalen), traject (extra
lange pilot), ongevaarlijke woensdag (zonder voetbal), schakelmomenten, vooravondmarkt.
Elsevier, 13-01-96
grijsparkeren, p a r k e r e n zonder een parkeerticket te kopen. De t e r m dateert uit de jaren tachtigWat Amsterdam wèl hard aanpakt, is het grijs of
zwart parkeren: te weinig of geen geld in de meter
gooien.
HP/DeTijd,
11-10-91
grijsrijden, met het o p e n b a a r vervoer reizen
zonder geldig kaartje. Televisiejournaal jaren
tachtig.
grijsrijder, iemand die aan grijsrijden' doet.
De toename bestaat vooral uit passagiers met een
abonnement die daarop niet hun stamkaartnummer hadden ingevuld: 'Dan kan iedereen in het gezin het gebruiken.' Ook werden meer 'grijsrijders'
- niet genoeg strippen afgestempeld - betrapt.
Trouw, IJ-O2-95
grijswerken, w e r k z a a m h e d e n verrichten naast
de uitkering die m e n krijgt, w a a r slechts een gedeelte van w o r d t geregistreerd.
Hij ziet maar één oplossing voor het probleem
zwart en grijs werken: het enorme verschil tussen
bruto-loonkosten en wat de werknemer schoon in
het handje krijgt, moet worden verminderd.
Elsevier, 02-0 s-87
grijze circuit, groep personen die slechts een deel
v a n h u n i n k o m s t e n aangeven bij de belastingen.
Regelmatige controles en het instellen van een
helingverordening die handelaren verplicht de gekochte goederen te registreren, hebben tot effect
dat heling weer minder zichtbaar wordt. Het grijze
circuit wordt uitgesplitst in zwart en wit.
Trouw, 22-09-88

Volgens Lubbers heeft minister Braks van Landbouw en Visserij bijvoorbeeld te diep moeten buigen in het debat over het 'grijze' circuit.
de Volkskrant, 24-09-88
Het Openbaar Ministerie in Middelburg is van
plan een uitgebreid onderzoek te verrichten naar
het bestaan van een grijs circuit bij de vishandel in
Zeeland. Justitie wil weten in hoeverre buiten de
afslag verhandelde vis afkomstig is van illegale
aanlandingen.
NRCHandelsblad,
25-11-88
Vrouwen werkten overigens wel, maar in het
zwarte of grijze circuit.
Opzij, juli/augustus 1989
In het grijze circuit opereert een organisatie die
Tamils een Nederlandse verloofde verhuurt, die
een Canadees visum aanvraagt.
Nieuwe Revu, 08-03-90
Zij maakt zich ernstig zorgen over het feit dat
vooral oudere vrouwen zijn aangewezen op het
'grijze circuit' dat bestaat uit kleine baantjes als
thuistypiste, schoonmaakster of afroepkracht in
de horeca.
Opzij, juli/augustus 1991
De nieuwe contracten waarmee de bureaus gaan
werken, ondermijnen de kwaliteit en drijven de ouders die hun kinderen er onderbrengen het grijze
circuit in.
Trouw, 29-08-97
grijze gehaktbal, slappeling, sufferd; iemand
zonder ruggengraat, lamzak; iemand die nooit
duidelijk zegt w a t hij meent. Dit informele
scheldwoord w o r d t vaak verkort tot gehaktbal.
H e t w o o r d w e r d in 1974 voor het eerst gebruikt tijdens een televisieprogramma, n a a r een
tekst van Dimitri Frenkel Frank. Pas in de jaren
tachtig frequent geworden.
Maar ik vind Toppop leuk om te doen. Van kreten als 'AVRO, grijze gehaktbal' trek ik me niks aan.
Elsevier, 06-12-86
Ik heb gedaan wat ik kon. Mensen van onze sociale klasse laten zich te vaak intimideren, maar
dan word je zo'n grijze gehaktbal.
Opzij, januari 1987
Ik heb bewondering voor die man, maar hij is
toch de grijze gehaktbal ten top.
HP/De Tijd, 06-02-98
grijze golf, t o e n a m e van het aantal ouderen;
vergrijzing*. Schertsend.

Wat haar eigen generatie betreft, rekent ze op
een 'heel bewuste, scherpe feministische grijze
golf'.
Opzij, december 1992
De grijze golf krijgt steeds meer kleur. Het percentage minderheden onder ouderen, vooral die
uit Latijns-Amerika, stijgt van 13 tot 25.
Elsevier, 15-11-97
De grijze golf zit niet te wachten op bezorgde
lijsttrekkers, die geeft hem zelf van Jetje.
Nieuwe Revu, 22-04-98
grijze handel, beurstaai voor 'handel in nog niet
bestaande stukken; spookhandel'. In N e w York
en Londen verboden. O p de A m s t e r d a m s e
beurs zijn de regelingen echter soepeler.
Het mag cynisch klinken in de oren van beleggers
die ooit inschreven op de introducties van D A F ,
Volmac, Datex, Docdata en andere fondsen die
hun fraaie beloften uiteindelijk niet waar konden
maken, maar als ze direct bij het begin van de officiële beurshandel, of eerder in de grijze 'as if and
when issued' handel hun stukken weer van de hand
hadden gedaan, waren ze er meestal redelijk, soms
zelfs voortreffelijk uitgesprongen.
Elsevier, 09-11-91
grijze markt, illegaal goederenverkeer, waarbij
slechts een deel van de inkomsten w o r d t aangegeven.
Ook de huidige minister Braks gaat daarbij
niet vrijuit, aangezien juist onder zijn bewind
niet werd ingegrepen, terwijl het bestaan van de
'grijze markt' op de visafslagen algemeen bekend
was.
de Volkskrant, 05-06-87
De grijze markt zal van de weeromstuit ontaarden in de opbloei van een heuse zwarte markt.
Elsevier, 04-07-87
grijze muis, saai, onopvallend iemand, zoals een
kantoorbediende. Informeel.
Van Slijk is ook al in zijn voorzitterstijd altijd al
een man van halve maatregelen, een grijze muis,
een bangelijk figuur, die van twee walletjes wou
eten, geweest...
Bouke B. Jagt: Pijnboomspook,
1979
Grijze muizen als Bates, Castle, Petchey en Bailey
voedden echter slechts het cynisme van de Engelse
tennisfans.
Het Parool, 30-06-90
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Kok zal het heus wel vervelend vinden voor 'grijze muis' versleten te worden, maar forceren doet
hij niks.
Elsevier, 08-09-90
Ik probeerde zo onopvallend mogelijk door het
leven te gaan; de rol van grijze muis.
HP/De Tijd, 04-01-91
Ik zeg altijd maar: 'Als je geen kritiek krijgt, dan
ben je pas echt een grijze muis.'
Aktueel, 18-04-91
Nee, mijn moeder is geen grijze muis. Maar ze is
gewoon ook ziek, op haar beurt.
Haye van der Heyden: Jij bent steeds een ander,
1992
grijze panter (<— Eng. gray panther), senior die
o p k o m t voor zijn rechten.
Grijze panters, zo noemen zich de meest assertieve senioren uit Europa en Amerika. Het was eigenlijk de Amerikaanse pers die hen voor het eerst zo
omschreef, met verwijzing naar de Black Panters.
Want deze ouderen waren even radicaal en strijdbaar als hun zwarte lotgenoten en vaak liepen
vrouwen voorop.
Opzij, juli/augustus 1991
groeibaan, deeltijdbaan voor jongeren die na
verloop van tijd een volledige baan kan worden. Sinds het midden van de jaren tachtig.
M e e r m a a l s gehoord o p de radio.
groeicontract, tijdelijk arbeidscontract d a t op
termijn kan w o r d e n gevolgd d o o r een contract
voor een volwaardige en volledig baan; arbeidsovereenkomst waarbij tussentijds het aantal
w e r k u r e n w o r d t verhoogd.
Uit strategische overwegingen - het overleg met
de vakbond dient nog gevoerd te worden - is men
over eventuele beleidswijzigingen weinig mededeelzaam, maar het lijkt voor de hand te liggen dat
herzien beleid enig perspectief voor jongeren zal
moeten impliceren. Het op relatief grote schaal invoeren van groeicontracten lijkt in dat verband
dan ook niet onwaarschijnlijk. Alleen dan krijgen
jongeren een kans een zelfstandig bestaan op te
bouwen waardoor het verloop kan worden teruggedrongen.
Haagse Post, 21-12-85
groeifonds, beursaandeel zonder hoog dividend,
d a t echter geleidelijk in w a a r d e toeneemt.
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(iroeifonds: onderneming waarvan een sterke
groei wordt verwacht.
jaap van der Wijk: Woordenboek

voor de beurs,

'99'
groeischerm, strook planten, aangelegd om een
weg af te schermen.
De 'levende' geluidsschermen zijn in opmars: menig automobilist is wel eens langs een ecoscherm,
groeischerm of biowal gereden. Een groter milieubewustzijn zorgt voor een gestage groei van deze
groene vorm van geluidswering.
Het Parool, 05-01-91
groeischool, nieuwe school die moet uitgroeien
tot een volwaardige school.
Groeischolen kenmerken zich door het feit dat de
aanmeldingen gedurende de startperiode van één a
twee jaar voor een groot deel betrekking hebben
op kinderen van 4 jaar. Het is geen uitzondering
dat in de beginperiode 60 procent van alle aanwezige kinderen jonger dan 5 jaar is.
de Volkskrant, 16-OJ-88
groentaks, milieuheffing. D o o r de Nederlandse
partij GroenLinks tijdens de verkiezingsstrijd
van a u g u s t u s 1989 voorgesteld plan. —> ecotaks*.
Veel politieke partijen hebben vorig jaar in hun
verkiezingsprogramma's de mogelijkheid geopperd van belastingen of heffingen op milieu-onvriendelijke produkten. Op papier bestaat er in elk
geval overeenstemming. Groen Links ging het
verst met een voorstel voor een uitgebreid systeem
van 'groentax'.
de Volkskrant, 26-05-90
De discussie over milieuheffingen (groentax) is
een politiek item van de eerste orde...
Het Parool, 01-12-90
Groentax: heffing op milieuvervuilende produkten of activiteiten.
Prisma van het milieu, 1990
groepswonen, het w o n e n in groepsverband door
ouderen. Daarbij w o r d t rekening gehouden met
ieders eigen zelfstandigheid. Sinds eind jaren
tachtig.
Groepswonen is onder ouderen een begrip geworden. Vijf jaar geleden werd de Landelijke vereniging groepswonen voor ouderen (LVGO) opgericht.
Trouw, 21-10-89

In Nederland benadrukt men juist de zelfstandigheid van bejaarden: groepswonen wordt gezien als
een middel om langer de vitaliteit te behouden.
Elsevier, 28-10-89
Mevrouw Slakker heeft zich ingeschreven voor
het Torentje, een project groepswonen voor ouderen.
NRCHandelsblad,
05-12-97
grondhouding:een positieve-, een welwillende
houding; een positieve manier o m iets te benaderen. Gevleugelde w o o r d e n , die in 1 9 8 2 d o o r
R u u d Lubbers werden gelanceerd o p het m o m e n t dat hij het premierschap overnam van zijn
politieke voorganger Van Agt.
Grondhouding: De manier waarop men tegen
iets aankijkt. Kort voordat de heer Lubbers premier Van Agt zou opvolgen als politiek leider van
het CDA, vertrouwde eerstgenoemde het Nederlandse volk toe dat hij het verzoek van Van Agt
daartoe vanuit een positieve grondhouding zou benaderen.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Bij de HP redactie overheerst een 'positieve
grondhouding', aldus adjunct hoofdredacteur G.
van de Westelaken.
NRCHandelsblad,
01-06-90
Minister Ter Beek van Defensie verklaarde donderdag na afloop van een korte kabinetsraad over
de Nederlandse bijdrage aan de multinationale
strijdmacht in de Golf, dat de regering 'een positieve grondhouding' inneemt ten opzichte van nadere
verzoeken van de NAVO .

de Volkskrant,
25-01-91
Naar zijn zeggen had hij een 'positieve grondhouding' tegenover het Amerikaanse militaire optreden in Zuidoost-Azië.
Het Parool, 09-02-91
De overheid wordt onder schot genomen - 'Nederland kandidaat!' - maar weet niet of dat met
een waterpistool gebeurt. Van Marie een gek noemen, geen overheidsdienaar die deze diagnose
durft stellen. Lubbers zijn 'positieve grondhouding' terzake komt nog het dichtst in die buurt.
Nieuwe Revu, 05-12-91
'Een positieve grondhouding' (de titel is ontleend
aan een uitspraak van de pas aangetreden partijleider Lubbers uit 1982) is daardoor een bruikbaar
en welkom naslagwerk, maar het mist een ziel.
de Volkskrant, 11-04-92
De bestuursleden wilden met eigen ogen zien hoe

de samenwerking verloopt. Na een paar dagen met
borrels, diners en sprekers - véél sprekers - verlieten de D66'ers de stad in de Elzas met een positieve
grondhouding.
Elsevier, 18-04-92
Zo'n buitenkans deed zich voor toen Lubbers,
die het Nederlands al verrijkte met woorden als
'positieve grondhouding', 'werkende weg' en
'kampement', zich naar aanleiding van een bezoek
van James Baker aan Bagdad liet ontvallen: 'Het is
een goed signaal. Het urgeert de mensen om te praten.'
HP/De Tijd, 06-08-93
Leers en Feenstra hebben een positieve grondhouding tegenover de Betuwelijn.
Trouw, 21-10-94
grooven (<— Eng. to groove + -n), o p een intense
of opwindende manier musiceren; oorspronkelijk vooral in de jazz. O o k jeugdtaal voor 'zich
amuseren; pret m a k e n ' .
De muzikanten moeten, al staan ze meters van elkaar vandaan op het podium, de zaal toch plat
kunnen spelen. De band moet blijven swingen en
grooven.
de Volkskrant, 23-06-90
En terwijl iedereen lekker aan het olé-en gaat en
aan het grooven en met bier knoeien slaat hij resoluut z'n 7up-je achterover, haalt bij de garderobe
vast z'n jas en pikt vlak bij de uitgang een stukje
toegift mee, zodat ze niet kunnen zeggen dat hij
iets heeft gemist.
Nieuwe Revu, 18-04-91
Helaas groovet de Movement in sommige tracks
beduidend minder.
Oor, 18-06-94
O p 'Home' kon je ook lekker grooven, iets waaraan een mens zo nu en dan toch ook behoefte kan
hebben.
Nieuwe Revu, 26-02-97
Grote Communicator (<— Eng. Great
Communicator, bijnaam die in Amerika van toepassing
w a s o p R o n a l d Reagan), communicatief begaafd persoon; iemand die erg vaardig is in het
o m g a a n met de m o d e r n e media.
Dan is er zelfs voor de grote communicator
(Reagan - M D C ) weinig meer te behalen op Capitol Hill en wordt de tweede termijn een kwestie
van uitzitten.
de Volkskrant, 21-12-85
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Kortom, dit schiet als verklaring van het fenomeen duidelijk te kort, of weet Reagan misschien
als de 'grote communicator', de media meesterlijk
te manipuleren?
NRC Handelsblad, 11-07-86
Schandelijk had hij het gevonden. Er volgde een
uiteenzetting die erop neer kwam dat de 'grote
communicator' wel een zeer slechte president van
de Verenigde Staten over het voetlicht had gebracht tijdens zijn nationale televisietoespraak van
vorige week donderdag, waarin hij zijn 'Secret Diplomatic Initiative to Iran' (wat heeft die man toch
met de letters S D I ? ) verdedigde.
Haagse Post, zz-11-86
Vergeleken met de vroegere Sovjet-partijleiders
was Reagan de grote communicator.
Elsevier, 27-06-87
Wat dit laatste betreft, mag ik zeggen dat Mitterrand zijn collega Reagan als grote communicator
compleet overklast heeft.
Elsevier, 09-04-88
Deze onvolledige opsomming zou na de periodeReagan met enkele paradoxen kunnen worden uitgebreid, de president van de grote lijn, zonder het
grote overzicht; de president die naar buiten toe de
rol van de grote communicator speelt, maar in eigen huis zwijgt; de president die de natie bespeelt
maar de media mijdt.
Elsevier, 12-1 1-88
Toch ging het mis. Volgens de schrijvers van
'Landslide' zit dat uiteindelijk in die 'landslide',
die enorme overwinning in 1984. Die moet (en
Nancy zei dat ook hardop) de grote communicator
het gevoel hebben gegeven dat zijn opvattingen
sterk genoeg waren om het Witte Huis ook alleen
te dragen.
Vrij Nederland, 21-01-89
Over de hoofden van de Congresleden heen deed
'de grote communicator' altijd een beroep op het
gezonde volksgevoel van de Amerikanen...
Het Parool, 19-01-91
Een 'Grote Communicator' zal Deetman nooit
worden en zijn vriendschap met de tv-camera
wordt nimmer hartelijk.
de Volkskrant, 23-03-91
Reagan mocht dan de Grote Communicator zijn,
maar niemand bespeelde het wandelgangencircuit
beter dan Baker.
HP/De Tijd, Z8-08-9Z
Silvio Berlusconi, de grote 'communicator',
de man die zich nooit vergist bij de lancering
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van een produkt, begreep er niets van.
Elsevier, 1 8-1 2-9 3
De Italianen kozen massaal voor de grote "com
municator', die minder belasting en een miljoen
arbeidsplaatsen beloofde.
Elsevier, zo-08-94
grote geld, het (<— Am.-Eng. the big money), het
grote kapitaal; e n o r m e s o m m e n geld. Informeel.
De belangen van zijn museum moesten wijken
voor de belangen van het 'grote geld', de sponsors.
HP/De Tijd, 21-12-90
Ze kennen geen schrik, geen angst en ze zien allemaal het grote geld.
Sport International, mei 1992
Banks maakt zich zorgen omdat 'het grote geld
steeds meer fans van de sport dreigt te vervreemden'.
NRC Handelsblad,
08-08-97
Ik heb al duizend aanbiedingen gehad om uitverkoop te houden, en soms moet je sterk zijn om de
lokroep van de gemakzucht en het grote geld te
weerstaan.
Nieuwe Revu, 15-10-97
Grote Roerganger, oorspronkelijk de bijnaam
van de Chinese partijleider M a o Tse-toeng, nu
schertsend voor 'leider, voorzitter'. Sinds het
midden van de jaren tachtig.
Het komende halfjaar mogen premier Lubbers en
zijn ministers optreden als de Grote Roergangers
van Europa.
Vrij Nederland, 29-06-91
Dat bleek ook zo onder het cryptische functietoetsenbewind van Word Perfect, de grote roerganger op tekstverwerkingsgebied van de vroege
jaren negentig.
NRC Handelsblad,
25-04-97
In de woorden van premier Blair: 'Wij zijn niet de
meesters. Het volk is de meester. Wij zijn de dienaars van het volk.' En de grote roerganger nog
eens: 'Wij regeren voor de grote massa, niet voor
een elite of belangengroep.'
NRC Handelsblad, 08-08-97
Els Borst, de minister van Volksgezondheid, is
slechts beoogd lijsttrekker, al twijfelt niemand eraan dat de partij de voordracht van de Grote Roerganger ('Het is een meisje geworden en we noemen
haar Els') zal overnemen.
HP/DeTijd,
26-09-97

grote sprong voorwaarts (naar de benaming voor
de politiek van gedwongen industrialisatie in
China, ten tijde van M a o ) , belangrijke stap
vooruit n a a r een bepaald doel.
De emancipatie heeft, na de moeder die er met
haar twaalf kinderen alleen voorstond, haar Grote
Sprong Voorwaarts wél gedaan, het valt niet te
ontkennen.
Gerrit Komrij: Met het bloed dat drukinkt heet,
1991
Maar dan was er weer iemand van ons op Binnenlandse Zaken geweest, en dan hing daar toch
weer een landkaart waarop heel Nederland in regio's was opgedeeld. Dat kon een ambtelijke oprisping zijn, misschien werd het niet politiek gedekt,
maar misschien hadden ze ook wel een verborgen
agenda. Dus toen Van der Heyden en Koetje met
hun grote sprong voorwaarts kwamen, dacht iedereen: o, zo zit het dus in elkaar.
Vrij Nederland, 12-04-97
De grote sprong voorwaarts die Amerika voor
het Midden-Oosten in gedachten had, is voorlopig
niet aan de orde.
HP/De Tijd, 22-08-97
grote-stappen-snel-thuis, gezegd van iets d a t
vluchtig gedaan w o r d t . —»lange-halen-gauwthuis"'.
Ondanks de felle kritiek werd het boek een bestseller, hoewel de bewijsvoering op z'n minst de
schijn had van grote-stappen-snel-thuis.
HP/De Tijd, 23-01-98
groupware (<— Eng.), c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ,
draaiend op pc's en netwerken, w a a r m e e communicatie en samenwerking mogelijk w o r d e n .
De term werd ooit bedacht d o o r de verkoopafdeling van L o t u s (een softwarebedrijf) o m
uit te leggen w a t h u n p r o d u c t N o t e s deed.
G r o u p w a r e dient, simpel gezegd, het werken
in groepen via de pc te vergemakkelijken.
Vaste onderdelen van een g r o u p w a r e p a k k e t
zijn o.a. voorzieningen voor e-mail* en elektronische discussiegroepen, en een elektronische
agenda om bijvoorbeeld vergaderingen te beleggen. O o k zaken als documentbeheer behoren ertoe.
De basis van groupwareproducten is een gedeelde database op een netwerk, waarin alle informatie wordt opgeslagen. Net als in een intranet kunnen gebruikers gegevens uitwisselen, samenwer-

ken, e-mailen, en is er een uitgebreide vorm van
documentbeheer.
PC Magazine, februari 1997
Naast traditionele groupware-producten zoals
Lotus Notes, komt er nu in snel tempo allerlei Intranet-georiënteerde team-software op de markt.
Computer thuis in bedrijf, april 1997
grunge (<— Am.-Eng. ' t r o e p , rotzooi'), harde deprimerende rockmuziek; slordig gespeelde drie
akkoorden-rockmuziek met loodzware gitaren.
Kenmerken zijn o.a. verwerping van de kunstmatigheid van meer sophisticated muziekstijlen en het b e n a d r u k k e n van het extreem lelijke.
De grungebeweging o n t s t o n d in het Amerikaanse Seattle eind jaren tachtig. Pioniers w a ren de groepen L7, Pearl J a m en N i r v a n a (waarvan de leadzanger en vertegenwoordiger van
een verloren generatie nihilisten, K u r t Cobain,
in 1994 zelfmoord pleegde). Grunge was de
rock-'n-roll-reactie tegen het behoudsgezinde
puritanisme en patriottisme van de jaren tachtig en negentig. N i r v a n a ' s hit 'Smells like Teen
Spirit' w a s symbolisch voor het ongenoegen
van de jongeren van die periode.
Lekker smerige gitaar-riffs, krauwende stemmen, kortom onvervalste grunge - zoals het genre
tegenwoordig genoemd wordt.
de Volkskrant, 18-01-92
Bruce Pavitt: 'Wij hebben meegeholpen aan het
opbouwen van de hele grunge-mythe, maar we
willen nu bands die anti-grunge zijn. Of bands die
'grunge' aanvullen met iets eigens.
Nieuwe Revu, 16-12-92
Net zoals punk heeft grunge zijn wortels in de
muziekcultuur. Niet die van Londen dit keer, maar
van een stad in de Verenigde Staten: het veel minder tot de verbeelding sprekende Seattle. Daar
werd grunge muziek en een grunge manier van kleden populair onder jongeren tijdens hun Lollapalooza festivals.
de Volkskrant, 02-01-93
Maar zie vandaag de poorten van een middelbare
school opengaan, of kijk rond op een popconcert,
dan zie je dat grunge toch wel aanslaat.
De Morgen, 11-06-93
Grunge werd gekenmerkt door muziek die een
kruising was tussen de Beatles, punk en heavy metal...
HP/De Tijd, 17-09-93
Een hypnotiserende mengeling van pop, grunge
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en soul, waarin de hakkende ritmegitaar en swingende drums het geluid bepalen.
Oor, 02-/0-93
'Grunge' werd de 'gruizige' muziek gedoopt die
de rock voor de zoveelste keer nieuw leven inblies.
Elsevier, 24-12-94
Sommige schrijvers lieten zich meeslepen door
hun adoratie voor de man die aan de wieg stond
van de grunge-revolutie in de popmuziek (vooral
in trek bij goed opgeleide jong-volwassenen met
een kritische maatschappijvisie).
Trouw, 30-08-96
Nirvana brak in het begin van de jaren negentig
door en schopte de rockscene wakker met het succesvolle album 'Nevermind' dat de grunge-stijl,
die in de ondergrondse muziekscene van Seattle furore maakte, toegankelijk maakte voor het brede
publiek.
De Morgen, 17-05-97
slonzige neo -hippieklederdracht; de antithese
van de conventionele haute couture. O o k in samenstellingen als grungelook, grungemode enz.
Grunge. Sinds 1991 (de doorbraak van de Seattle-sound: Nirvana e t c ) . Kenmerk: Lang haar,
snorren en sikjes, flanellen hemden, jeans, tribal
tattoos, piercing.
Nieuwe Revu, 28-10-92
Grunge werd na de Newyorkse zomershows hét
onderwerp van gesprek, hoewel slechts enkele ontwerpers zich er hadden op toegelegd. Dat is niet zo
verwonderlijk, Grunge ligt in het verlengde van de
punk, en de essentie bestaat erin onkombineerbare
dingen - zowel qua vorm als qua stoffen en kleuren - met elkaar te kombineren. Gezochte wansmaak, simpel gezegd.
De Morgen, 16-12-92
Als bij Yves Saint Laurent grunge te zien was geweest, had Lagerfeld zijn paardestaart af moeten
knippen, maar gelukkig bleef in dit huis alles bij
het oude.
de Volkskrant, 20-03-93
Deze zomer definitief in ons straatbeeld verschenen: grunge. Annick Botte, trend-redactrice bij
Flair: 'De grunge-achtige hippie-look heeft zich
opvallend doorgezet; al gebeurde dat niet in alle
Vlaamse steden in even sterke mate.'
Panorama/De Post, 27-08-93
Koffijberg liet zijn oog vallen op de slordige
'grunge'-mode die uit de Amerikaanse muziekstad
Seattle met grunge-rockbands als Nirvana en Pearl
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Jam kwam overwaaien (grungy betekent lelijk, ar
moedig, slordig, versleten).
Trouw, 30-10-93
Grunge doet z'n uiterste best om er zo stom en
onverzorgd mogelijk uit te zien: truien die vroeger
nog te sloom waren om naar Roemenië te sturen,
veel te wijde broeken, afgetrapte schoenen, slecht
geknipt haar. 'Een reactie op de cocaïne snuivende
yuppie van de jaren tachtig,' analyseert Thomas
Hendriks.
Vrij Nederland, 27-11 -93
Zoals de 'grunge'-mode ervoor zorgt dat je je in
vieze, kapotte en versleten kleren kunt vertonen en
dropjes al verkrijgbaar zijn onder de namen 'keutels', 'snotjes' en 'drollen', zo zouden er kleurbenamingen uit taboesferen van seks, stofwisseling,
ziekte, dood en dergelijke kunnen komen.
Felix van de Laar: Qua Nederlands, 1993
Het is niet zo'n grote sprong van Flower Power
naar het wat agressievere grunge, als absoluut
'hoogtepunt', of dieptepunt, want hèt anti-mode
statement van de jeugd.
Elsevier, 02-04-94
Natuurlijk was het antiburgerlijke al bekend,
maar dan vooral naar beneden, dank zij de verzetshelden van de jaren zestig, de sliertige, slonzige ordeverstoorders die geen das droegen, zich niet glad
schoren en alle make-up weigerden. Je ziet er nog
restjes van, maar dan heet het grunge, bij een man
als Theo van Gogh.
De Groene Amsterdammer,
12-10-94
De kleding is hard op weg de massamarkt te bereiken door dezelfde stijl - grunge - als de popgroep Nirvana, gecombineerd met netkousen en legerkistjes en andere relikwieën van de punk van de
jaren zeventig.
Opzij, december 1994
grupetto (<— Ital.), groepje achterblijvers in een
wielerwedstrijd, met n a m e in de Giro d'Italia.
... na twaalf kilometer kon ik zelfs het tempo van
de 'groupetto' niet meer volgen.
Maarten Ducrot: Berichten uit de Tour de France,
1987
gsm (acron. van global system of mobile communication), digitaal mobiel telefoonnetsysteem; lichte, d r a a g b a r e telefoon, voorzien van
een o p l a a d b a r e accu. Sinds ca. 1 9 9 5 . Het medium is nu nog Europees, m a a r moet in de toekomst uitgroeien t o t een wereldwijd digitaal te-

lefoonnet voor mobiele communicatie.
Ik heb dan ook meer respect voor de persoon die
vanuit z'n slaapkamer werkt, dan voor iemand die
meteen een enorme auto, een GSM'etje en een toplocatie wil.
HP/De Tijd, 03-01-97
De draagbare telefoon met bijbehorende smartcard was de afgelopen feestperiode het succesvolste nieuwjaarsgeschenk. Wetenschappers, computerchipfabrikanten, verzekeringsmaatschappijen,
financiële instellingen en nationale overheden werken in een aantal landen samen om een elektronische identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, internationaal betaalmiddel, medische steekkaart, verzekeringsdocument en jaarlijks aangepast pensioenoverzicht te maken.
De Morgen, 14-01-97
Wie dacht hier ooit dat de G S M de semafoon van
de markt zou duwen?
Netwerk, februari 1997
De wetenschappers concludeerden dat het gebruik van een gsm in een wagen even gevaarlijk is
als dronken achter het stuur zitten.
De Standaard, 14-02-97
G-spot (<— Eng.), voor de definitie zie g-

plek(je)*.
Vijftien jaar geleden maakte de G-spot furore.
Dat is voorbij.
De Morgen, 27-08-98
G-status, voor de definitie zie gedoogstatus''. —>
A-status*,
C-status*.
Op het Justitie-ganzenbord komt ook het vakje
'Gedoogd in Nederland' (de G-status) voor. Een
kunstige regeling, waardoor een deel van de vluchtelingen wel in ons land kan blijven, maar voortdurend achter in de rij moet staan, dus: geen paspoort, geen huis, geen werk, geen bijstand en geen
recht op gezinshereniging.
Vrij Nederland, 17-10-92
G-string (<— Eng.), minuscuul broekje d a t enkel
het geslachtsdeel bedekt en achteraan slechts
uit een koordje bestaat. Populair als strandkledij of in nachtclubs. Een informele b e n a m i n g is
reetveter*.
-^string*.
Maar als de meest geliefde Knight zijn lange haren losschudt, zijn g-string uittrekt, bilspleet, borst
en schaamstreek met baby-lotion besprenkelt en
het hele zaakje nog eens goed laat bekijken, meen

ik toch even iets veelzeggends rond haar mondhoeken te zien.
Opzij, april 1992
Niet alleen op tassen en riemen, maar ook op
schoenen, avondjurken, leren jacks, G-strings;
zelfs op de band van de Gucci-legging is een kleine
metalen G bevestigd.
HP/De Tijd, 03-10-97
Guillain-Barré-syndroom (epon., n a a r de Franse
artsen Georges Guillain, 1 8 7 6 - 1 9 6 1 , en Jean
Alexandre Barre, 1880), v o r m van polyneuritis, gekenmerkt d o o r tijdelijke verlamming.
De doktoren stelden vast dat hij aan het GuillainBarré-syndroom leed (zoals zijn vriend Mario
Puzo, auteur van 'The Godfather', zegt: 'Als ze een
ziekte naar twee mannen noemen, dan moet het
wel iets vreselijks zijn').
HP/De Tijd, 22-10-93
gup(pie), informele jeugdtaal voor 'duf, saai
persoon'. H e t scheldwoord achterlijke gup
w e r d eind jaren zeventig d o o r André van D u i n
gelanceerd.
Mensen mogen mij best een gup vinden, dat is ieders vrijheid, maar alleen als ze met me gepraat
hebben, dan kennen ze me.
Club, juni 1988
Ik vond het allemaal van die droge, dorre rotkoppen. Net wandelende Transactionele Analyse boeken! Ik hing ieder uur met m'n moeder en m'n zuster aan de telefoon. 'Het zijn zulke guppies! Ik hou
het hier niet uit!'
Jantiene van Aschs: Intermezzo, 1988
... deze 'kleine slome lompe studiebolletjes', ook
wel aangeduid als 'eitjes', 'guppies', 'Harries' of
'veter boys'.
Mieke de Waal: Meisjes: een wereld apart, 1989
Ik was vroeger PvdA. Maar ja, al die guppen en
yuppen.
Nieuwe Revu, 13-04-94
De bewoners van die zweethallen bekeken me
met iets van verbazing ook: wat deed zo'n square
gup hier?
Nieuwe Revu, 19-11-97
jong persoon; snotneus.
Leigh zegt dat het volstrekt niet door de beugel
kan dat de hoogste man van het land het in zijn eigen huis aanlegt met een guppie van 21 jaar.
Elsevier, 31-01-98
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guts (<— Eng. ' i n g e w a n d e n ' ) , lef, branie, durf.
Een Newyorks ritueel waarbij de dansers één
voor één in de kring stappen om hun kunsten te
vertonen. In de Arena was de kring er wel maar
niemand had de 'guts' om er in te stappen.
Oor, 22-03-86
Kijk, ooit heeft Den Uyl het lef gehad de mijnen
te sluiten. Z o moeten we nu de guts hebben Hilversum te reorganiseren.
NieuweRevu,
21-02-96

h
Haagse circuit, het kringetje van politici en a m b tenaren in Den H a a g . Pejoratief.
Vrijwel iedereen is het erover eens dat het Haagse
circuit zo ingewikkeld in elkaar zit dat de meeste
vrouwengroepen grote behoefte hebben aan professionele ondersteuning om daarin de weg te vinden.
Opzij, mei 1992
Provo ontregelde de openbare ordehandhaving in
Amsterdam, zoals Hendrik Koekoek met zijn Boerenpartij de Haagse circuits uit hun evenwicht
bracht.
HP/DeTijd,
25-10-96
Als de foto gelukt is, snelt Van Stekelenburg naar
een andere blonde coryfee uit het Haagse circuit,
gehuld in een lang goudkleurig gewaad: Beatrice
Berger.
Elsevier, 29-11-97
De komende campagne, en ook daarbij heeft iedereen naar Clinton en Blair gekeken, speelt zich af
buiten het Haagse circuit, in de regio, op de televisie en zeker ook op de regionale televisie.
Elsevier, 07-02-98
hack (<— Eng.), c o m p u t e r k r a a k ; het op illegale
wijze binnendringen in grote computernetwerken of d a t a b a n k e n . Dit hacken' gebeurt door
hackers. In het Engels w o r d t hack in deze betekenis al gebruikt sinds het begin van de jaren
zestig, bij ons is het w o o r d eind jaren zeventig
ingeburgerd geraakt.
Ten einde raad hebben ze dan maar zelf een hack
georganiseerd.
Panorama, 29-11-88
hacken (<— Eng. to hack + -en), het kraken van
een computersysteem of d a t a b a n k door hackers".
Er zijn drie soorten hackers: de hobbyisten, de
professionals en de criminelen. De hobbyisten
hacken voor hun plezier. Ze zien zichzelf als Robin
Hoods in 's werelds datawouden.
Panorama, 29-11-88
hacker (<— Eng.), computerkraker; iemand die
zich met behulp van een m o d e m illegaal toe-
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gang verschaft tot computers die via het telefoonnet bereikbaar zijn (het hacken*). Pejoratief. In de Amerikaanse computerterminologie
heeft het w o o r d niet noodzakelijk een pejoratieve c o n n o t a t i e . D a a r staat het ook voor een
'enthousiast computerfanaat'. Hackers zien
zichzelf als de beoefenaars van een educatieve
sport; in de ogen van buitenstaanders zijn ze
echter vaak een bron van ergernis en w o r d e n ze
beschouwd als criminelen.
Voor een bedreven hacker bestaat er gewoon
geen enkel programma dat hij niet kan kraken.
Knack, 03-07-85
Ik ben begonnen als computerkraker, een 'hacker', zoals dat heet.
de Volkskrant, 30-05-87
In een periode van zes weken voor Kerstmis vorig
jaar is de slecht beveiligde telefooncentrale in Kopenhagen gebruikt door 'hackers', zoals computerkrakers in Duitsland worden genoemd.
de Volkskrant, 10-09-88
'Wij zijn geen terroristen, maar hackers. Computerkrakers,' antwoordt Stephen Wernéry,
woordvoerder van de Duitse c c c of 'Chaos Computer Club' op de vraag of hij de Belgische ccc
kent.
De Morgen, 24-09-88
Een student aan de Tilburgse universiteit betrapte vorige week zogenoemde hackers, die met behulp van het Amsterdamse rekencentrum aan het
inbreken waren.
Het Parool, 04-05-91
Hackers hebben weinig respect voor sloten (op
deuren of computers) en nog minder voor bureaucratie, vooral als de bureaucraten geen verstand
hebben van techniek.
Kijk, mei 1995
Waar een wil is, vindt 'de hacker' een weg - en de
nieuwe Internet-taal Java maakt die dreiging zeker
niet kleiner.
Computer'.Totaal, december 1996
Hoewel de huidige generatie hackers veel minder
ethisch is dan de oude, geloof ik van de meesten
niet dat ze zouden samenwerken met terroristen.
Nieuwe Revu, 15-01-97
hacky sacks, zie tweede citaat. —> happysa eken".
Hacky Sacks? Wie niet weet wat Hacky Sacks
zijn, is volgens Roy, verkoper bij de Amsterdamse
skate-winkel Rodolfo's, ouder dan dertig of enigs-

zins visueel gehandicapt. Men ziet toch zelf ook bij
iedere tramhalte en elk schoolplein 'kids' die met
de binnenkant van hun voet het met rijst of zand
verzwaarde balletje de lucht in werpen? Sinds juni
zijn ze bij Rodolfo's, waar een video de kunst van
het freestyle Hacky toont, niet meer aan te slepen.
Hacky historie? De oude Chinezen deden het natuurlijk al, maar het zware, lederen balletje werd
in de jaren zeventig herontdekt door American
football-spelers die het gebruikten om de enkelbanden te trainen. Inmiddels zijn er volgens de
World Hacky Sack Association meer dan zes miljoen Hacky'ers. In Europa lopen Zweden en Engeland voorop; in Nederland lijkt het spel zich vooral
in Amsterdam - in en rond het Vondelpark - te
concentreren.
Haagse Post, 10-09-88
Hacky sack: 1) klein slap leren balletje gevuld
met zand o.i.d. 2) spel met zo'n balletje gespeeld,
waarbij dat balletje zonder de armen te gebruiken
door een aantal spelers zo lang mogelijk in de lucht
gehouden moet worden.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
hagro, acroniem van
huisartsengroep.
Solohuisartsen moeten méér samenwerken, vindt
minister Borst (in navolging van de commissie
Biesheuvel). Bijvoorbeeld in een 'hagro' (huisartsengroep).
Vrij Nederland, 01-07-95
haio, acroniem van huisarts in opleiding.
De Haarlemse huisarts Bob Stapel, die al jaren
aankomende huisartsen opleidt, vindt dat de druk
op haio's ongekend hoog mag worden opgevoerd.
de Volkskrant, 17-06-94
haken: aan de-staan, zie citaat. Chirurgenjargon.
Bij de eerste open-hartoperatie ben je toeschouwer, later mag je meedoen. Dan mag je aan de haken staan; dat klinkt een beetje onaangenaam,
maar het betekent gewoon dat je ervoor zorgt, dat
het operatieterrein goed zichtbaar en overzichtelijk is. Je houdt bepaalde organen opzij zodat de
operateur speelruimte heeft.
Marjo van Soest: Heelmeesters, 1992
hakken, in de jeugdtaal heeft dit w e r k w o o r d de
betekenis 'slaan'. In housekringen ook 'heftige
manier van dansen'; tevens als kreet en met een
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alternatieve spelling: hakkuh! Sinds begin jaren
negentig.
Hakken. Slaan: 'gaan we hakken?' d.w.z. zoek je
ruzie?
Cor Hoppenbrouwers: jonger entaal, 1991
Dansen heet in gabber jargon hakken - enigszins
houterig bewegen - en 'hard gaan'. Hard gaan behelst een nacht lang opgezweept worden door het
pulserende ritme van gemiddeld 185 beats per minute.
de Volkskrant, 27-11-93
Wie genoeg heeft van keihard 'hakken' op gabber, kan naar de chill-out-room, waar de ambientdub uit de muren borrelt.
Oor, 26-02-94
Gabber house is geen marginaal gedoe maar 'verreweg de populairste variant binnen de Nederlandse danscultuur', aldus het tijdschrift Oor. Gabbers
'hakken' (met de vuisten maaien) of'jumpen' (vliegensvlug van het ene been op het andere springen)
op de razende beat.
Geert Cortebeeck: De XTC-Mafia, 1994
Met drie gabbers en één hippie (voor de representatieve klusjes) 'hakkuh' ze nu een album vol.
Nieuwe Revu, oy-08-96
Vergelijk een Italiaans gabberfeest maar eens met
een Hollandse hakkü-party.
Elsevier, 21-06-97
Als we in een ander dorp kwamen, zeiden ze: die
uit de Lemmer zijn er, dat wordt hakken.
Vrij Nederland, 19-07-97
Ooit waren de gabbers de extremisten van de
house, die op zoveel mogelijk beats per minuut
door het lint gingen en onophoudelijk pillen slikten om minstens een etmaal lang te kunnen hakken.
De Morgen, 19-07-97
hakken: de - in het zand zetten, zich verzetten;
weerstand bieden; bij zijn s t a n d p u n t blijven.
Mogelijk ontleend aan de soldatentaal.
De bond vreest dat de SHB'ers de 'hakken in het
zand' zullen zetten.
Trouw, 01-10-92,
Ondanks zijn felle kritiek is Van Tongeren niet de
man die zijn hakken in het zand zet.
Elsevier, 30-11-96
Als je dat wilt uitdragen en ook nationale waarden als tolerantie, weinig gezagsgevoeligheid - de
klassieke liberale beginselen - wilt behouden,
moet je niet zoals Bolkestein de hakken in het zand
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zetten, maar |iust actief deelnemen aan het hum
pese integratieproces.
HP/De Tijd, 20-12-96
De kamerleden zetten de hakken in het zand en
verwezen het plan van de minister eensgezind naar
de prullenbak.
Elsevier, 28-06-97
Aanvankelijk waren de ziekenfondsen daar enthousiast over - directeurtje spelen met een gsm in
een grote leasebak - maar nu de datum met rasse
schreden nadert en ze beginnen te beseffen dat zij
ook wel eens failliet zouden kunnen gaan, krabbelen ze terug en zet de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland de hakken in het zand.
Elsevier, 20-09-97
De nieuwe WD-lijsttrekker Van der Stek heeft al
om een liberale burgemeester geroepen. De PvdA
zet de hakken in het zand.
Vrij Nederland, 28-02-98
halsbandmoord (<— Eng. necklace killing), in
Zuid-Afrika een vorm van niet-officiële executie waarbij het slachtoffer een a u t o b a n d gevuld
met petroleum rond nek en schouders krijgt; de
band w o r d t vervolgens in brand gestoken. Deze
methode kreeg vooral bekendheid in het midden van de jaren tachtig, toen zwarte activisten
zich hiervan bedienden.
In de Zuidafrikaanse hoofdstad Pretoria werden
dinsdagmorgen twee jonge zwarten opgehangen.
De 17-jarige Wellington Mielies en de 22-jarige
Moses Jantjies waren vorig jaar tot de galg veroordeeld voor de 'halsbandmoord' op Benjamin Tamsanqa Kinkini, een zwart raadslid en vijf van diens
familieleden.
De Standaard, 02-09-87
Maandag zal deze commissie De Klerk een definitie voorleggen van het begrip politieke gevangene omdat ook velen die wegens de beruchte
'halsbandmoorden' in de cel zitten een beroep
doen op deze status.
NRC Handelsblad, 18-05-90
halt-klantje, zie citaat. Politiejargon.
Zijn dochter heeft al wel een paar 'Halt-klantjes'
op straat gezien, minderjarigen die wegens stunts
met vuurwerk tot vier uur dienstverlening zijn veroordeeld.
Trouw, 02-01-98
hamam, zie

bam(m)am\

hamburgerbaan (eig. het b a k k e n en verkopen
van h a m b u r g e r s in een fastfoodzaak), denigrerende a a n d u i d i n g v o o r een slecht betaalde b a a n
voor laag- en ongeschoolden.
Tweede probleem: ook nu al zijn er veel hamburgerbanen in de aanbieding. De vacature t o p - i o van
1992 bestaat voor het overgrote deel uit functies
die door laag- en ongeschoolden kunnen worden
vervuld.
Elsevier, 25-09-93
Uitgaande van het sociale model pogen Van der
Ploeg en Vreeman de verbinding te leggen naar het
Amerikaanse model, dat doelmatigheid laat prevaleren boven traditionele rechtvaardigheid. Ruud
Vreeman, op zijn werkkamer aan de Nicolaas Witsenkade te Amsterdam: 'Ik ben bereid om de zaak
ondogmatisch te benaderen. Als een soepeler ontslagrecht een geweldige werkgelegenheidsgroei
oplevert moeten we zo'n maatregel niet op voorhand boycotten. Natuurlijk zijn niet alle hamburgerbanen verderfelijk. In de Verenigde Staten is de
arbeidsmarkt dynamischer dan hier en is de werkloosheid lager. Ik vind dat we pragmatisch moeten
afwegen welke maatregelen effectief zijn en welke
niet.'
Elsevier, 11-12-93

hamburgercultuur, pejoratieve benaming voor
de Amerikaanse consumptiecultuur.
Dat de hamburgercultuur mondiaal oprukt, is
volgens hem nog geen teken dat de hele wereld
voor westerse waarden ontvankelijk is.
HP/De Tijd, OJ-02-9J

Minder werk voor iedereen: geen enkele partij
die dat in het vaandel heeft. Méér werk dus. Sterker nog: er moet voor iederéén werk zijn. Dat nu
vinden de meeste economen flauwekul. Tenzij de
hamburgerbanen worden meegerekend, slecht betaald en onzeker werk dus, zal dat nooit meer lukken.
Vrij Nederland, 24-12-94
Hamburgerbanen. Zeer laag betaalde banen, die
weliswaar helpen om de werkloosheidsstatistiek te
verbeteren, maar waarmee de werknemer in kwestie nauwelijks beter af is. Afkomstig uit de Verenigde Staten, waar veel nieuw gecreëerde banen
bestaan uit het bakken en verkopen van hamburgers in fastfood-restaurants tegen schrijnend lage
lonen.

hamburgergeneeskunde, geneeskunde die kwalitatief o p een laag peil staat, waarbij alleen het
strikt noodzakelijke gedaan w o r d t voor de patiënt. Pejoratief. —>
hamburgereconomie*.
Ongebreidelde protocollering leidt tot hamburgergeneeskunde .
NRCHandelsblad,
29-06-96

Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
Kijk naar het vrijwilligerswerk, zegt hij. Veel van
wat daar gebeurt, is eenvoudig werk. Als vrijwilligers het doen is het 'nobel Florence Nightingalewerk'. Maak je van hetzelfde werk een betaalde
baan, dan wordt het bestempeld als een 'onwaardige hamburgerbaan'.
Elsevier, 18-01-9J

hamburgereconomie, arbeidsstelsel waarbij men
weinig betaald krijgt en met een m i n i m u m aan
sociale zekerheid. Pejoratief. —»hamburgerbaan .
Het sociale paradijs wordt met harde hand omgevormd tot een hamburgereconomie, waar je moet
werken voor de kost en waar de sociale zekerheid
minimaal is.
Elsevier, 25-09-93
De arbeidsmarkt wordt Amerikaanser. Scherpere
prikkels. Meer loon naar prestatie. Zogenaamde
verworven rechten verdwijnen als sneeuw voor de
zon. Niet alleen de laaggeschoolde werknemers in
de hamburgereconomie ondervinden daarvan de
gevolgen. Ook voor de hoger opgeleiden - hoger
beroepsonderwijs, universiteit - wordt de arbeidsmarkt harder.
Elsevier, 28-05-94

ham(m)am (<— Arab.), oosters (islamitisch) badhuis.
Nog altijd neemt het badhuis, de 'hammam' in
veel islamitische landen een belangrijke plaats in.
In de zomer van 1988 is ook in Amsterdam een
'hammam' geopend.
Marlies Philippa: Koffie, kaffer en katoen, 1989
De vrouwen in de harem, onafgebroken etend,
opium rokend en snoepend, brachten hun tijd door
met (kinder)spelletjes, toekomst voorspellen, dansen en zingen; ook amuseerden ze elkaar door verhalen te vertellen over vroeger, over toen ze nog
vrij waren. Een belangrijke onderbreking van het
dagelijks ritme vormde een bezoek aan de hamam,
het badhuis, dat, omdat het buiten het paleis lag,
voor de vrouwen het enige uitje en contact met de
buitenwereld was.
Haagse Post, 2J-01-90
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Relaxter is het de rustdag te gebruiken voor de
reiniging van lichaam en geest in een Oosters badhuis, de Hamam.
HP/De Tijd, 15-11-96
'Ik voor jou doen,' zegt een gezette vrouw van
middelbare leeftijd. Wij, beiden bezoeksters van de
'hamam' in Utrecht, zijn zo goed als naakt, en hulp
bieden bij het wassen van een rug, of het haar 'hennaen', blijkt vanzelfsprekend.
Elsevier, 04-01-9-7
Nog te weinig mensen laten zich bij hun reis naar
Turkije verleiden tot een bezoek aan de hamam.
De Morgen, 19-04-97
hand: de - op de knip houden, geen geld uitgeven;
zuinig zijn. Deze u i t d r u k k i n g werd in de loop
van de jaren tachtig populair.
Bovendien, toen het Congres de hand op de knip
wilde houden omdat het tegen Amerikaanse hulp
aan de Contra's in Nicaragua was, riepen diezelfde
conservatieven dat het buiten zijn boekje ging door
zich in het buitenlandse beleid van de president te
mengen.
Het Parool, 05-01-90
Ook andere landen die een sociaal beleid in Europa belangrijk zijn gaan vinden, houden toch het
liefst de hand op de knip.
Trouw, 06-06-97
Gezien het feit dat we een 80486 gaan opvoeren,
adviseren wij u de hand op de knip te houden en
'veel voor weinig' te winkelen.
Computer Idee, 25-03-98
zijn hand overspelen (<— Eng. to overplay one's
hand), te ver g a a n , te veel eisen stellen (bij onderhandelingen), te veel w a g e n .
Het zou niet de eerste keer zijn dat een SovjetRussische partijsecretaris zijn hand overspeelde
en, terugkomend van een buitenlandse reis, bijvoorbeeld niet door het voltallige Politburo van het
vliegveld wordt gehaald, maar door de geheime
dienst KGB.
Trouw, 01-10-88
Toch wil Wöltgens, zonder zijn hand te overspelen, in de laatste anderhalf jaar voor de verkiezingen de PvdA-fractie wat meer profiel geven.
Elsevier, 24-10-92
Dit wordt wel 'niche-marketing' genoemd, maar
ik denk toch dat Dixan zijn hand een beetje overspeelt.
HP/De Tijd, 10-01-97
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De kraakbeweging overspeelde haar hand bij de
kroningsonlusten in Amsterdam op 30 april 1 980,
toen felle gevechten uitbraken tussen radicale krakers en de politie in wat de 'Slag om de Blauwbrug 1
is gaan heten.
EAsevier, 08-02-97
handen en voeten aan iets geven (<— Dui.), iets
tot stand brengen; er vaste v o r m aan geven;
(een plan) uitwerken, uitvoeren. Een rapport
met handen en voeten is 'een r a p p o r t met alles
erop en e r a a n ' ; informele u i t d r u k k i n g , meermaals gehoord in de jaren negentig.
In het 'Nieuwsblad van het Noorden' kondigde
Rood onlangs aan dat haar uitgever interesse toont
om het initiatief handen en voeten te geven.
Vrij Nederland, 18-03-9 S
Wat ik nu doe? Ik werk als projectmanager 'teleshoppen' bij KPN-multimedia, wat inhoudt dat ik
handen en voeten geef enerzijds aan de marketingen sales-kant van projecten en anderzijds aan de
concrete, logistieke invulling ervan op het gebied
van 'warehousing' en 'distribution'.
HP/De Tijd, 30-08-96
Ik hou van non-fictie. Ik vind het belangrijk de
mogelijkheden daarvan te onderzoeken, en leuk
om dat genre juist hier in Nederland, waar het relatief weinig ontwikkeld is, handen en voeten te geven.
HP/De Tijd, 01-08-97
Twee jaar voor het verschijnen van 'The Bell
Curve' en in hetzelfde jaar dat Galbraith zijn in tevredenheid verharde medeburgers kapittelde, deed
de schrijver Mickey Kaus (The New Republic,
Harper's, The Washington Monthly) een poging
zo'n programma voor Amerika handen en voeten
te geven.
HP/De Tijd, 09-01-98
handhavingsdeskundige, politiefunctionaris die
collega's tracht te vormen tot milieudeskundigen.
Toen bodem, lucht en water nog geen modeartikelen waren, deed het ministerie van Vrom al dappere pogingen om de politie te interesseren voor
het handhaven van de vaak ingewikkelde milieuwetgeving. Uit een speciaal potje subsidieert het
departement al enkele jaren milieuprojecten bij
rijks- en gemeentepolitie. Van dat geld is door de
meeste korpsen een 'handhavingsdeskundige' aangesteld, een politiefunctionaris die voor de vaak

onmogelijke opgave stond de collega's op het bureau te transformeren in ware milieu-freaks.
Vrij Nederland, 05-05-90

gramma hadden, hoe destructief dat ook mocht lijken.
Oor, 23-04-94

handhavingsteam, zie citaat.
De bewoners moeten hun huizen en straten zelf
onderhouden, en dat gebeurt te weinig. Daarom
zijn er tegenwoordig 'handhavingsteams' actief,
bemand door werklozen die de buurtbewoners
bestraffen als zij maatschappelijke regels overtreden.
HP/De Tijd, 31-03-95

hangjeugd, jongeren, vaak k a n s a r m , die o p een
bepaalde plaats blijven r o n d h a n g e n en dikwijls
uit verveling vandalenstreken uithalen.
Winnende plannen in voorgaande jaren waren
een kinderboerderij, een skateboard-piste, het
'redden' van een openluchtzwembad en een 'hut
voor de hangjeugd'.
Elsevier, 09-12-95
De gereformeerden drukken zeker een stempel op
de gemeente, maar verder is Alblasserwaard net als
ieder ander dorp: we hebben onze 'hangjeugd' en inderdaad ook hier worden wel eens foute leuzen
gekladderd.
Nieuwe Revu, 22-01-97

handycam (<— Eng.), soort videocamera.
Toch bleef er wel iets hangen. Het nummer 'Stars
& Stripes' gaat over het gebruik van de 'handycam', een videocamera die je zowel kunt gebruiken
om je geliefden te filmen maar natuurlijk ook de
politie als die een onschuldige burger mishandelt.
Oor, 27-11-93
Op de dag dat het camerateam van 'All you need
is love' bij hem thuis zou komen filmen, had hij al
stiekem een paar keer geoefend. Gewoon in de
huiskamer van zijn Delftse flat, met z'n eigen handycam.
HP/De Tijd, 18-07-97
Veel films worden nu direct voor tv gemaakt,
vaak opgenomen op video. Handycams en computers zijn beter en goedkoper.
Elsevier, 24-01-98
hanenkam, h a a r d r a c h t van punkers: een kaalgeschoren hoofd m e t een streep o m h o o g s t a a n d en
geverfd hoofdhaar. Sinds eind jaren zeventig.
Maar de woordvoerder sprak enthousiast verder.
Over een onruststoker die in de Gouden Bocht kinderarbeid aan de kaak stelde, hoewel het later om
'Wibi Soerjadi in Concert' bleek te gaan en verbaasd moesten vaststellen dat de hanenkam buiten
Hamburg een beetje in onbruik is geraakt...
HP/De Tijd, 20-06-97
metonymisch o o k als scheldwoord voor iemand
met z o ' n kapsel.
Want net als de meesten van zijn skinvrienden
had hij een bloedhekel aan die hanekammen.
Vrij Nederland, 21-03-87
... het totale underground circuit van pogo'ende
hanekammen in zwart leer.
Oor, 16-05-87
De hanekammen waren de jongens die een pro-

hangplaats,-plek, plaats w a a r veel (kansarme)
jongeren r o n d h a n g e n ; door de gemeente toegestane ontmoetingsplaats voor r o n d h a n g e n d e
jongeren. In het jargon o o k wel jop 'jongerenontmoetingsplaats'.
Verder duikt in de gesprekken met politie en
jeugdhulpverlening één vreselijk woord telkens op:
'Hangplaatsen'. Officiële hangplaatsen, welteverstaan. Met speciale muurtjes, bijvoorbeeld.
Elsevier, 29-04-95
In oostelijke richting neemt de invloed van de
kerk geleidelijk aan af. Het riviertje de Alblas, dat
de Alblasserwaard doormidden snijdt, stroomt
eerst langs het dorp Bleskensgraaf. Ook daar vinden de ouderen sinds een jaar dat de rondhangende
jeugd een probleem vormt. Meteen werd er door
de gemeenteraad een 'hangplek' aangewezen.
HP/De Tijd, 19-07-96
De inrichting nodigt niet uit om stoned in een
hoekje te hangen. We willen mensen stimuleren
om wat te gaan doen. Zoals het uitgeven van een
maandelijks infobulletin of het organiseren van
sportactiviteiten. Paradox moet geen hangplek
worden zoals Het Theehuis of New Generation.
Nieuwe Revu, 18-09-96
Jongeren hebben zelf om een 'hangplek' en een
trapveldje gevraagd en bij de aanleg ervan ook
meegeholpen.
HP/De Tijd, 03-01-97
Als ze niet spijbelen, gaan ze naar school. Daarna
dolen ze rond in het winkelcentrum of zitten ze in
de nagebouwde bushokjes, de zogenaamde hang-
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plekken. Pardon, een jongerenontmoetingsplaats,
in het ambtelijke jargon kortweg een j o p genoemd. Hangplek klinkt zo negatief.
HP/De Tijd, 13-06-97
hangpunt, politiek probleem waarover nog geen
beslissing is g e n o m e n .
In Amsterdam duren de onderhandelingen nog
voort. Vrijdag werd langdurig vergaderd. Het aantal 'hangpunten' (onderwerpen waar de partijen Groen Links, PvdA, D66 en VVD - het nog niet
over eens kunnen worden) stapelt zich op.
de Volkskrant, 14-04-90
hangpuntenbrief, notitie van de minister van Financiën a a n de Tweede K a m e r w a a r i n begrotingsproblemen w o r d e n voorgelegd.
Bij het jaarlijks overleg tussen de ministers over
de uitgaven van de Rijksbegroting voor het nieuwe
jaar, een overleg dat meestal in de maand juli
plaatsheeft, slaagt men er niet altijd in alle problemen in één of meer vergaderingen op te lossen. Na
afloop schrijft de minister van Financiën dan een
brief aan zijn collega's, waarin de onopgeloste begrotingsproblemen worden opgesomd. Die brief
wordt de hangpuntenbrief genoemd. Voor goed
begrip: dit overleg in de maand juli gaat meestal alleen over de uitgaven. Eind augustus/begin september, wanneer de ministers weer terug zijn van
vakantie, wordt de inkomstenkant van de Rijksbegroting besproken. De term hangpuntenbrief
wordt overigens ook wel gebruikt als er bij andere
politieke zaken kwesties moeten blijven liggen.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai. Een staatkundig en politiek woordenboek, 1991
Maar Lubbers heeft haast. Zijn kabinet spoedt
zich van 'kaderbrief' naar 'voorjaarsnota', van
' K O N I N G I N N E - M E V ' naar 'hangpuntenbrief'.
Vrij Nederland, 23-05-92
Eindelijk hangt er het hele jaar een crisissfeer. De
Kaderbrief, de Hangpuntenbrief en de Augustusbrief leveren voortdurend spannende sessies op.
Elsevier, 14-08-93
Hangpuntenbrief: Nota die de minister van financiën eind juni rondstuurt met het oog op de besprekingen over de nieuwe begroting. Ook wel
'Juni-circulaire' genoemd. Bevat een overzicht van
de problemen die in het overleg tussen hem en zijn
vakcollega's nog niet zijn opgelost en daarom in de
voltallige ministerraad moeten worden besproken.
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Roelof Bos: Politiek woordenboek,
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hang-up (f-- Eng.), frustratie, stokpaardje.
Sinds eind jaren zeventig.
Haar persoonlijke hang-up is de oceaan aan de
boorden waarvan ze haar jeugd in L.A. doorbracht.
Oor, 17-12-88
Nu was Jojo's hang-up natuurlijk dat hij geen
echte medische achtergrond had...
Kees van der Pijl: Esprit de Corps, 1989
hapklare brokken, metaforische a a n d u i d i n g
voor iets dat gebruiksklaar is, w a a r a a n niets
meer hoeft te w o r d e n toegevoegd. O o r s p r o n k e lijk reclamekreet voor hondenvoer.
Hapklare brokken: de lezers willen deze problematiek liefst in hapklare brokken geserveerd krijgen.
NRC Handelsblad, 15-12-95
Want wat moet de pc zelf nog kunnen wanneer
alles in hapklare brokken over internet komt aanvliegen?
PC-Koop nr.3/1996
Zoals een stripteasedanseres een spel speelt met
haar klant, zo speel ik een spel met de kijker. Ik wil
geen hapklare brokken voorschotelen, maar verleiden.
Movie, februari 1998
happy hour (<— Eng.), zie citaten.
Happy hour (gelukkig uur) periode van de dag,
meestal tegen het eind van de middag, als het stil
is, waarin een café o.i.d. drankjes tegen gereduceerde prijzen serveert om toch nog wat klanten te
trekken.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
De 'happy hours', de uren waarin de drank goedkoper is, zijn nog een bron van onenigheid. Die
zouden het beste overal op hetzelfde tijdstip kunnen beginnen, zegt de gemeentewoordvoerster, om
te voorkomen dat stappers zich via een uitgekiende
route voor weinig geld laten vollopen.
NRC Handelsblad, 05-12-97
De VVD-fractie in de Tweede Kamer houdt haar
'happy hour'. Geen goedgevulde glazen bier en
flessen vol sherry dry, er is alleen koffie.
Vrij Nederland, 20-12-97
Maar 'happy hours' (een gulden voor een biertje)
bestaan toch al veel langer?
HP/De Tijd, 23-01-98

Het was te proberen, maar ook bij cafés met minder vingerwijzende namen blijkt een onvervalst
happy hour, zo'n uurtje aan het begin van de avond
dat de drankjes voor half geld door de kelen gaan,
nog moeilijker te vinden.
Trouw, 27-02-9S
happy house (<— Eng.), vocale variant o p
house(muziek) *.
Om die reden wordt instrumentale dansmuziek
al snel 'progressive' genoemd, om het af te zetten
tegen de vocale house, die vaak 'happy house'
wordt genoemd, waarvan de vocalen je happy maken.
Opscene, december 1993
happy-sacken, zie citaat. —> hacky* sacks.
Ook buiten het podium ben ik het liefst zoveel
mogelijk met mijn werk bezig. En soms doe ik aan
happy-sacken: zo'n klein suède balletje met nootjes erin opwippen.
Nieuwe Revu, 31-08-94
haptotherapie (<— Gr. haptein ' a a n r a k e n ' ) , therapie die zich bezighoudt met de ontwikkeling
van het gevoelsleven en met de gevoelsmatige
wisselwerking tussen mensen. De k l e m t o o n
ligt o p het a a n r a k e n , d a t gezien w o r d t als een
directe v o r m van communicatie. Bij h a p t o t h e rapie geeft de a a n r a k i n g informatie over het gevoels- en geestesleven. Deze therapie w o r d t
vaak samen met psychotherapie toegepast.
De hapto-therapie is een geneeswijze, die mensen
via hun gevoel confronteert met de emotionele
problemen die aan hun kwaal ten grondslag liggen, legt Ted Troost uit in zijn boek 'Het lichaam
liegt nooit'.
NRCHandelsblad,
08-06-90
hardboiled (<— Eng.), keihard, meestal m.b.t.
detectiveromans.
Die belangstelling voor de naoorlogse hardboiled-auteurs is frappant.
Haagse Post, 27-04-85
... de gewezen detective Dashiell Hammett, auteur van hard-boiled politieromans.
Humo, 09-05-85
Amerikanen kunnen iets zó schrijven dat je het
leest en tegelijkertijd ziet. Lees maar 's zo'n Amerikaanse hard boiled roman.
Het Parool, 03-02-90

Hard boiled (hard-gekookt) genre detectiveverhalen gekenmerkt door cynische, stoere manier
van vertellen. Voorbeeld bij uitstek: de boeken van
Raymond Chandler over zijn held Sam Spade.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992, 2de
druk
Een stijl die evenveel te maken heeft met hardboiled journalistiek als met ego.
HP/De Tijd, 3 0-05-97
hardcore (<— Eng.), minder commerciële en
d a a r d o o r meer extreme v o r m van p o p m u z i e k .
Hardcore rap staat bijvoorbeeld voor agressieve rapmuziek; hardcore techno is minimalistische elektronische dansmuziek. H e t Engelse
w o o r d hardcore w e r d in de jaren zestig vnl. gebruikt m.b.t. harde pornografie. In de jaren
tachtig is de muziekindustrie de t e r m gaan opeisen als etiket voor een N o o r d - A m e r i k a a n s
genre van post-punkrock: een soort van garagerock*, razendsnel, oerend h a r d en m o n o t o o n
gespeeld. In de jaren negentig gold het ook als
label voor een opgeschroefde versie van t e c h n o muziek. K o m t voor in allerlei samenstellingen,
zoals hardcorebandje;
hardcoreplaat enz.
In Amerika betekent hardcore trouwens muziek
in de traditie van de garagebandjes uit de jaren
zestig.
Oor, 20-04-85
Met hun in 19 81 verschenen debuut 'Landspeed
Record' leverden zij een onbetwistbare hardcoreplaat af.
Vinyl, januari 1986
Teveel sentiment zou het ruggemerg van deze
'hardcore-act' verweken.
Haagse Post, 22-03-86
De onbetwiste keizer van de stalen spierballen
blijft Henry Rollins, die zijn opgekropte woede kanaliseert in snoeiharde en gedisciplineerde 'hardcore'.
HP/De Tijd, 26-08-94
Deathmetal is dood, leve hardcore.
Webber, oktober 1994
Daar werd ineens punk gemaakt zoals punk bedoeld was. O p kleine, onafhankelijke labels. Zonder enig New Waverig compromiesen en zonder
rechtse bijbedoelingen. Dus: rauw, hard en snel.
Zeer politiek (anarchistisch) geladen en vol woede. Het 'nieuwe' genre heette hardcore. Deze Amerikaanse hardcore-golf begon zeer ondergronds.
Oor, 03-12-94
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harken (<— Fr. arquer 'langzaam vorderen'; of
'rijden als een h a r k ' ? ) , als wielrennersterm:
k r a m p a c h t i g fietsen; moeizaam vooruitkomen.
Dit w o o r d werd in de jaren tachtig populair gem a a k t door Gerrie K n e t e m a n n .
Pollentier zat op kop te harken en te stieren.
Gijs Zandbergen: Alleen op kop, 1980
Het stak de andere Nederlandse ploegleiders al
verschrikkelijk dat ik op basis van Andersons
goeie klassering tijdens de Tireno helemaal vooraan in de volgerskaravaan reed, terwijl zij ergens
achterin zaten te harken.
Nieuwe Revu, 31-03-88
harmoniemodel, overleg en onderling vertrouwen als middel o m sociale en politieke problemen o p t e l o s s e n .
Harmoniemodel. In de terminologie van de socioloog Peper is het harmoniemodel een model van
arbeidsverhoudingen waarin overeenstemming
tussen partijen over de doelstellingen van het beleid op langere termijn overheerst. Conflicten worden via overleg opgelost. Dit model is volgens Peper kenmerkend voor de arbeidsverhoudingen in
ons land na de oorlog.
A.F. van Zweeden en F.G. van Herwaarden: Economentaal, 1990
Harmoniemodel. Sociaal en politiek gedragspatroon dat streeft naar het oplossen van problemen door overleg en samenwerking. Typisch voor
de christen-democratie. Vroeger plachten de socialisten het conflictmodel aan te hangen, met stakingen en acties allerhande. Daar valt nog weinig
van te merken, zodat men kan zeggen dat ook de
sociaal-democratie nu het harmoniemodel genegen is.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
Harmoniemodel. In geval van een conflict kiezen
voor een oplossing die iedereen in zijn waarde laat
(of in slaap wiegt). Ontstaan in het zakenleven en
de ambtenarij, overgewaaid naar vrouwengroepjes
die broeden op zwarigheden. Het tegenovergestelde is conflictmodel.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
hartrestaurant (<— Fr. resto du coeur), in België:
gelegenheid w a a r arme werklozen, hongerigen en behoeftigen gratis eten krijgen aangeboden. De Franse komiek Coluche startte hiermee.
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Hopelijk /uilen de nieuwe staatssecretaris voor
de Emancipatie en vooral haar mannelijke collega's in de regering rekening houden met deze 'hartekreet', zodat de 'hartrestaurants' die van Frankrijk nu ook naar België zijn overgewaaid, om in
deze Kersttijd de hongerigen te voeden, overbodig
worden.
De Morgen, 27-12-8 s
hasta la pasta (pseudo-Sp.), afscheidsgroet in
het jeugdslang.
Hasta la pasta. Tot ziens; Spaans, maar waarschijnlijk ontleend via het Amerikaans.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
Hasta la pasta. Afscheidsgroet. Gezellig over de
grens spreken. Humortaai.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 199 $•
hatchback (<— Eng.), zie eerste citaat.
Hatchback (luikrug): auto met schuin aflopende
achterzijde, waarin een zgn. 'vijfde deur'.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Als hatchback in drie-of vijfdeurs uitvoering is de
Corolla overigens al vanaf/ 28.651 verkrijgbaar...
Algemeen Dagblad, 30-10-93
De ontwikkeling van dit rijdend paleisje liep mee
met alle andere types van de Méganefamilie hatchback, coupé, sedan, cabrio en break - zodat
de kosten beperkt bleven.
EJsevier, 01-02-9-7
hat-eenheid,-woning, acroniem van huisvesting
voor alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens. Sinds het begin van de jaren tachtig. —»
Van
Dam-eenheid*.
Wat hem betreft mag de gemeente zijn kraakpand aankopen om er HAT-eenheden in onder te
brengen, zelfs als dat tot een fikse huurverhoging
leidt.
Oor, 24-03-90
De volgepropte HAT-eenheden met souvenirs uit
het verleden: oude foto's van vrienden en vriendinnen, affiches van idolen uit het verleden geven de
sfeer aan.
Opzij, december 1992
Maar veel ex-krakers wonen nog altijd goedkoop
in de hat-eenheden op gewilde toplokaties in de
binnenstad, waardoor nieuwkomers op de
woningmarkt worden gedupeerd.
Elsevier, 08-02-97
In de mini-tuin voor de hat-eenheid van Pim van

Sambeek (40) in Voorhout staat het onkruid bijna
een meter hoog.
HP/De Tijd, 10-10-97
Pas drie jaar geleden werd het eerste gebouw opgeleverd waarbij dit dubbelgebruik voor alle partijen geslaagd was: een combinatie van school en
crèche in Amersfoort, ontworpen door Van Berkel
en Bos, die in een wip tot HAT-eenheden kon worden omgetoverd.
Elsevier, 07-03-98
havendesk, groep bemiddelaars tussen de havenwerkgevers en de v a k b o n d e n .
De Rotterdamse havenwerkgevers, de vervoersbonden FNV en CNV en het arbeidsbureau gaan samen proberen overtollige havenarbeiders elders
aan de slag te helpen. Het arbeidsbureau zal een
speciale 'havendesk' vormen, die de bemiddeling
op zich neemt.
Trouw, 12-02-93
Hawthorne-effect (naar de n a a m v a n een bedrijf
van de Western Electric C o m p a n y in Chicago),
sociaal-psychologisch fenomeen, geobserveerd
tijdens experimenten in de jaren twintig, w a a r bij de prestaties tijdens w e r k z a a m h e d e n verbeterd w o r d e n n a a r m a t e de werknemer meer aandacht krijgt. In het Engelse taalgebied w o r d t de
t e r m al sinds ca. 1958 gebruikt. Bij ons is hij
veel recenter en slechts in jargonboeken terug te
vinden.
Hawthorne-effect. Een begrip uit de sociale psychologie. De verbetering van prestaties van proefpersonen zijn niet het gevolg van experimentele
manipulaties, maar worden veroorzaakt door de
extra aandacht die aan de proefpersonen besteed
wordt. Wanneer bijvoorbeeld een nieuw onderwijssysteem wordt ingevoerd, zijn de betere leerprestaties geen uitvloeisel van betere didactische
methodes, maar van de extra aandacht van de onderzoekers voor de leerlingen.
Korina van Petersen en Ad Bergsma: Prisma van
de psychologie, 1992.
Een groepje kreeg meer licht, een ander minder
dan voorheen en een derde groepje moest onder gelijk gebleven condities zijn taak voortzetten. Tot
verwondering van de onderzoekers schoot de productiviteit in alle groepjes omhoog. Eenzelfde resultaat werd behaald bij het variëren van werktijden en rustpauzes. In de organisatiepsychologie
spreekt men sindsdien van het Hawthorne-effect -

aandacht als de belangrijkste bron van prestatieverbetering.
HP/De Tijd, 05-12-97
HD-CD (<— Eng.; acron. van
high-definition
CD), d o o r Philips en Sony in 1 9 9 7 o n t w o r p e n
techniek o m speelfilms o p één cd o p te slaan. Bij
de zgn. digital video cd's, die voorheen door
Philips op de m a r k t gebracht w e r d e n , moest
vaak midden in een film van cd gewisseld worden. Dit is bij deze nieuwe gegevensdrager,
w a a r o p m a a r liefst 3,7 gigabyte aan digitale informatie opgeslagen k a n w o r d e n , niet meer het

geval.
Of de H D - C D een nieuwe wereldstandaard
wordt, is nog niet zeker. Toshiba heeft een concurrerend produkt op de tekentafel liggen. Het is een
soort cd waar niet minder dan 4,8 Gigabyte aan informatie op past.
Wave, februari/maart 1995
HDTV (<— Eng.; acron. v a n high definition television), televisiebeeld met even goede kwaliteit
als bij de projectie van een film. H e t aantal
beeldlijnen is bijna tweemaal zo groot als bij
een conventionele televisie. H e t beeldformaat
heeft de verhoudingen van de zgn. wide screen
film: zestien bij negen. Dit toestel met zijn superieure beeld- en geluidskwaliteit heeft de huiskamer n i m m e r bereikt o m d a t de fabrikanten
het niet eens konden w o r d e n over een gemeenschappelijke s t a n d a a r d . Bovendien k w a m er in
de jaren negentig een kaper o p de kust: de digitale televisie.
Nu de Firato opnieuw haar deuren opent in Amsterdam is het moment aangebroken om de nieuwste technische vinding aan te kondigen: H D T V .
High Definition Television. Door H D T V krijgt het
televisiebeeld een even goede kwaliteit als de 3 5
mm film. Scherper dus dan nu het geval is. En ook
ontstaat de mogelijkheid om met behoud van die
scherpte naar een groter scherm te gaan. Een tvbeeld als dia. Het is de bedoeling dat dit nieuwe,
perfecte tv-beeld tot ons komt via de omroepsatellieten, ongestoord uit de ruimte.
Playboy, september 1986
Natuurlijk zullen H D T V toestellen veel duurder
zijn.
Mens & Wetenschap, nr.6/1989
Het Comité Consultative Internationale Radio
( c c I R ) , een technisch adviesorgaan gelieerd aan de

2-97

Verenigde Naties, heeft woensdag overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van één wereldsysteem voor high definition tv (HDTV), televisie
met cinemabeelden en CD-geluidskwaliteit.
NRC Handelsblad,
25-05-90
De 64 M B I T - D R A M kan niet alleen in 'desktopcomputers', maar ook in kopieerapparaten, zakagenda's, auto's en dergelijke worden verwerkt.
Maar de belangrijkste toepassing wordt waarschijnlijk die in de 'high-definition televisie'
( H D T V ) , oftewel nieuwe televisiesystemen met een
veel grotere beeldkwaliteit.
Het Parool, 16-03-91
H DTV bestond al in de jaren dertig - zij het dat de
benaming toen werd gebruikt door Philips om een
televisiebeeld met 405 lijnen op een scherm van 2.5
bij 30 centimeter te omschrijven.
Mens & Wetenschap, nr.6/1992
Miljoenen zijn verspild aan de ontwikkeling van
hoge-definitietelevisie ( H D T V ) , een nieuw beeldformaat dat nooit van de grond is gekomen, omdat
de fabrikanten het niet eens konden worden over
de technische standaarden.
Elsevier, 02-08-97
headbangen (<— Eng. to headbang + -en), ritmisch wiegen met het hoofd o p de m a a t van
heavy metal-muziek. De praktijk o n t s t o n d in
de jaren zeventig onder het publiek van hardrock- en heavy metalgroepen en ging meestal
gepaard met het bespelen van 'denkbeeldige' git a r e n . In de zomer van '94 overleed een jongem a n o p het rockfestival van Werchter ten gevolge van het h e a d b a n g e n . Een gelijkaardige
term die veel later o p d o o k , is moshen .
Van The Replacements kan veel verwacht worden. En voor de goede orde: headbangen mag
(weer).
Oor, 23-03-85
Van voor tot achter geeft een ieder zich over aan
de dans der hardrockers: de handen in de pose van
een gitarist, het hoofd met de lange haren wild op
en neer. Z o doet een gitaarheld van de vermaarde
band ACDC het en zo doen ze het nu allemaal headbangen is al enkele jaren een begrip in deze
wereld.
Haagse Post, 29-03-86
... een alleszins geschikte soundtrack voor een
potje headbangen.
Vinyl, mei 1986
Ze geven zich over aan het 'headbangen'; snel
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met het hoofd op en neer alsof die met een stugge
veer aan het lichaam vastzit.
Haagse Post, 30-0j-8'Headbangen' staat voor het op keiharde gitaarsolo's wild op neer bewegen (BANGEN) van het
menselijk lichaamsdeel dat men hier ten lande
'hoofd' ( H E A D ) pleegt te noemen.
Kampus, maart T988
Zin in een avondje gemütlich headbangen?
Muziek Express, april 1988
Zijn bijnaam 'The Tree' dankt hij aan het feit dat
hij stokstijf op het podium staat, in scherp contrast
met de heftig rondspringende en 'headbangende'
anderen.
NRC Handelsblad,
16-02-90
'Headbangen,' schreeuwde John, 'daar raak je
van in tra... tra... trance.'
René Appel: Persoonlijke omstandigheden,
1992
headbanger (<— Eng.), heavy" metal-fanaat; iem a n d die aan headbangen* doet.
Maar in feite drijft hardrock op een konstante
dreun, die mathematisch beantwoordt aan de
headbang, het ritmisch wiegen met het hoofd. Te
snelle hardrockritmes kunnen dramatische gevolgen hebben voor de headbangers.
Topics, 05-12-84
Bij een concert van Ozzy Osbourne en Metallica
in Long Beach, California, sprong een gedrogeerde
headbanger van het balkon in de zaal.
Backstage, oktober 1986
'Scarred for life' is overduidelijk voer voor headbangers.
Metal Hammer, oktober 1986
De explosieve finale van het Rotterdamse festival
maakte niet alleen indruk op headbangers en slamdancers, maar ook op de pers...
de Volkskrant, 19-11-88
headhunter (<— Eng. 'koppensneller'), iemand
die als beroep heeft het opzoeken en selecteren
van kaderpersoneel. —> koppensnellen*.
De beloning die de headhunter voor zijn diensten
krijgt is een percentage (doorgaans variërend van
vijftien tot dertig percent) van het jaarsalaris van
de door hem aangebrachte kandidaat.
Opzij, juni 1987
O p het moment dat de headhunters haar traceerden, had ze er net drie jaar management bij een
groot reclamebureau opzitten.
Avenue, oktober 1991

headshop (<— Eng.), winkel met een ruim assortiment in drugsaccessoires.
Ze kunnen je moeilijk met dope honoreren, zoals
gebruikelijk bij head- en coffeeshops, die home-advertising blieven...
Haagse Post, 25-04-87
healen;healing (<— Eng.), het p a r a n o r m a a l genezen van een zieke. De genezer of therapeut
m a a k t hierbij gebruik van ijle, onzichtbare
energie van kosmische oorsprong die hij doorgeeft aan de p a t i ë n t . L i c h a a m , ziel en geest
w o r d e n d o o r healing weer in h a r m o n i e gebracht. De laatste jaren is healing meermaals
o n d e r w e r p van discussie geweest. De Nederlandse J o m a n d a (artiestennaam van Joke D a m man) k w a m sinds het midden van de jaren tachtig regelmatig in de publiciteit als wondergenezeres. Zij organiseerde in Nederland en V l a a n deren, vaak massale, genezingssessies die in de
pers o p heel w a t kritiek stuitten. Sommige genezers verklaren d a t ze beroep doen op 'helpers': beroemde overleden artsen die hen adviseren o m t r e n t diagnose en therapie. O o k wel
spiritual healing genoemd.
Esoterische boekhandels en spirituele centra zijn
druk in de weer om meditatie, tai chi, healing, bioenergetica en psychosynthese aan de man te brengen.
Opzij, januari 1987
Hij kan aura's zien en 'healen', zoiets als het uitvoeren van buitenlichamelijke herstelwerkzaamheden aan het aura.
Haagse Post, 06-06-87
Nadat de 'healings' van 'Schakel tussen Hemel
en Aarde' Jomanda in de voormalige veilinghal te
Tiel tot grote verkeersoverlast hadden geleid, besloten de spoorwegen het geneesgebeuren tot dagtocht te verheffen.
HP/De Tijd, 07-10-94
Ja, ook Jomanda heeft een man. Laatst was-ie te
zien in dat vPRO-programma over burenruzies.
Het genezend medium houdt namelijk wekelijkse
bijeenkomsten, zogenaamde healings in de evenementenhal te Tiel.
Nieuwe Revu, 19-10-94
Erri de Vries verzorgt jaarlijks meerdere
'healing'-reizen in Europa die door dolfijnen worden bezocht - vanuit zee wel te verstaan.
HP/De Tijd, 23-08-96
Eigenlijk wilde ik dokter worden, maar ik heb

geen zin om medicijnen te studeren. Daarom probeer ik via muziek de wereld te 'healen'.
HP/De Tijd, 06-06-97
healing sounds (<— Eng.), muziek met een heilzame werking o p de geest; new*
age-k\anken.
Ondertussen lanceert de in alle delen van de wereld opererende fluitist het ene na het andere cdproject, waarin hij experimenteert met 'healing
sounds', New Age, dansbare mantra's.
de Volkskrant, 15-10-93
heavy (<— Eng.), z w a a r o p de h a n d ; emotioneel
beladen (zowel positief als negatief); soms ook
'agressief'. In de jeugdtaal betekent het ook 'geweldig, opwindend, bijzonder'. Iemand kan bijvoorbeeld heavy gekleed gaan of n a a r heavy
muziek luisteren. In deze betekenissen heeft het
w o o r d rond 1970 in Engelssprekende landen
opgang g e m a a k t . Eind jaren zeventig w e r d het
ook bij ons populair, vooral in jeugdige kringen.
Tegen echte lieve zachte dames zou ik niet kunnen, het mag best een beetje heavy, opgefokt wezen.
Vrij Nederland, 10-03-84
Progressieve docenten Nederlands proberen boeken wel eens onder de aandacht te brengen, maar
zij zijn de jongelui te heavy.
Oor, 14-12-85
Die zanger zet dan een maskertje op en hangt z'n
zorro-cape om en hoopt dan maar dat iedereen
hem er heavy genoeg uit vindt zien.
Vinyl, oktober 1986
In één jaar was er niet alleen de dood van Mickey,
maar ook van mijn vader. Dat was heel heavy, zeker omdat die plotselinge doden zo onverdiend
zijn.
Boudewijn Büch in Snoecks, 1987
De heavieste band ter wereld, Mammoth.
Metal Hammer, maart 1987
Veel buitenlandse teksten dringen niet tot de luisteraar door. Dat vind ik ook niet zo'n probleem,
terwijl er inderdaad platen zijn met behoorlijke
heavy teksten.
Nieuwe Revu, 14-04-88
Een heleboel heavy dingen komen m'n strot niet
uit, want dan zou ik echt problemen krijgen.
Aktueel, 25-04-91
Laten ze liever voor voldoende pisbakken zorgen,
met al die leipe heavy biertjes!
Kees van Kooten in Humo, 02-09-91
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heavy metal (<— Am.-Eng. 'zware w a p e n s , vooral t a n k s ' ) , een erg luid gespeelde vorm van
hardrock met steeds weer herhaalde riffs. De
term werd ontleend aan het boek Nova
Express
uit 1964 van de Amerikaanse auteur William S.
Burroughs. De teksten zijn ofwel erg m a c h o seksueel getint, ofwel ze doen vaag denken aan
een mythologisch militarisme. Sinds ca. 1 9 7 5 .
Uitermate populair in de jaren tachtig.
Bert wilde meer de heavy metalkant op terwijl de
overige groepsleden de voorkeur gaven aan een
melodieuzer aanpak.
Oor, OT-12-84
Het heavy metalclubje Twisted Sister.
Humo, 27-06-85
... het gegier van een heavy metalgitaar.
Vinyl, september 1986
De A-kant is beukend en geweldig, de ommekant
minder verrassend en vervelende heavy metal.
Fabiola, oktober 1986
Met de pompeuze bombast van deze 'heavy metaP-groep heeft zuslief niets van doen - haar zang
en gitaarspel doen meer een sterke invloed van een,
ik noem maar wat, Michelle Shocked vermoeden.
HP/De Tijd, 31-o 1-97
hebbeding, aardig niemendalletje; iets d a t weinig of geen nut heeft m a a r d a t leuk is om te bezitten. Informeel. H e t w o o r d zelf bestond al in
het begin van deze eeuw, zij het in een iets algemenere betekenis. Koster H e n k e vermeldt het
in zijn Zakwoordenboek
van het Bargoens
(1906), met als omschrijving 'zaken'. In het
Bargoens werd het overigens uitsluitend in de
meervoudsvorm gebruikt. Eind jaren zeventig
duikt 'hebbeding' o p in de huidige betekenis.
H e t werd in die zin voor het eerst gebruikt d o o r
Studio Bazar, als aanprijzing van speciale cadeautjes. —» gadget".
Hebbedingen. Woord dat in de vroege jaren zeventig voor het eerst werd gebezigd door Studio
Bazar (een van de eerste 'inne' cadeaushops) om
voorwerpen aan te duiden die leuk zijn om te hebben zonder dat je eigenlijk weet waaróm. Sindsdien hebben de 'tuttels en frutsels' de Nederlandse
interieurs bijkans verstikt, gelijk de sprinkhanen
vroeger de Egyptische akkers, maar sinds mijn publikatie 'De bric-a-brac komt mij de oren uit',
1978, is de Grote Schoonmaak op gang gekomen.
Het woord hebbedingen zet echter zijn opmars
voort en staat zelfs in Van Dale.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 198)
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Feministen begonnen te schuimbekken omdat
Madonna zich als een soort hebbedingetje aan
bood aan de mannen en jongens in haar publiek.
Vrij Nederland, 05-09-87
Geinig klokje dat niet vóór, maar achteruit loopt.
Turn Back The Clock: echt een hebbedingetje dus
voor de ware Johnny Hates Jazz-fan.
Popfoto, maart 1988
Vervolgens valt het nieuwe hebbeding tegen. Het
geluid is mooi, maar niet echt perfect, krassen
blijk je wel degelijk te horen, maar niet getreurd,
want binnenkort komt er nog een beter weergavesysteem: een 1 8-bits CD-speler, of juist een éénbitter, de DAT-recorder, enzovoort, enzovoort.
Natuur & Techniek, nr. 11/1989
Ze praatte slechts hardrockclips aan elkaar en
deelde wat T-shirts en hebbedingetjes uit.
Oor, 05-11-94
In Amsterdam werd in 1987 de speciaalzaak
voor condooms 'Het Gulden Vlies' geopend waar
het condoom de status van hebbedingetje kreeg.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
Het relatief dure hebbeding - het horloge is sinds
kort ook in ons land verkrijgbaar en gaat door het
leven als de 'Third Millenium Challenge'.
De Morgen, 04-01-97
Zijn mooiste Bauer-hebbeding is de 'pop' van
Erans Bauer...
Nieuwe Revu, 07-0 j-97
hebben: het niet meer-, informele, vooral onder
jongeren populaire u i t d r u k k i n g met meerdere
betekenissen: niet meer bijkomen van het lachen; niet langer meer k u n n e n w a c h t e n ; ongerust w o r d e n . Al o p g e n o m e n in de grote Koenen
(1986). O o k Reinsma (1984) m a a k t er melding
van, echter zonder vindplaatsen.
Het niet meer hebben: ontzettend moeten lachen.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's... Jonger entaalwoordenboek,
1989
't Niet meer hebben: er niet langer tegen opgewassen zijn, over z'n nek gaan.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
hedgefonds; hedge fund (<— Eng. hedging 'het
beperken van prijsrisico's via termijntransacties'), beleggingsfonds waarbij m e n zich afdekt
tegen risico's.
De jongste trend is het werken met zogeheten
'hedge funds', beleggingspools van vermogende

particulieren die met behulp van een omvangrijk
bedrag aan geleend geld kortstondig zeer fors kunnen inzetten op door hen onverwachte koersbewegingen van afzonderlijke valuta of beursfondsen.
Trouw, 04-03-94
De obligatiekrach zal niet veroorzaakt zijn door
afwachtende pensioenfondsen en verzekeraars. Financiële analisten twijfelen er niet aan dat de beruchte buitenlandse hedge-fondsen die uit zijn op
snelle winst, op de Europese markten paniekvoetbal zijn gaan spelen.
de Volkskrant, 04-03-94
Respectabele bankiers - in Nederland aangevoerd door Rabo-topman Wijffels - waren er snel
bij om met een beschuldigende vinger te wijzen
naar de hedge-fondsen als de aanstichters van al
het kwaad op de financiële markten.
Elsevier, 11-03-94
Blom en Slot stopten de 'hedgefondsen' ook als
factor in hun model, en vonden toen - achterafbetere verklaringen voor de rentestijging van
1994.
Trouw, 27-01-95
heffingskorting, zie eerste en derde citaat.
De kans is klein dat het kabinet kiest voor de suggestie van minister Kok (financiën) voor invoering
van een heffingskorting bij de inkomensbelasting.
Dit is het systeem dat ertoe leidt dat de hogere inkomens meer en de lagere inkomens minder belasting dan nu moeten betalen.
N R C Handelsblad, 02-04-93
Het verruilen van de belastingvrije som voor een
heffingskorting heeft nadelige gevolgen voor de
werkgelegenheid. Gaat de ruil gepaard met verlaging van de belastingtarieven, dan werkt de maatregel min of meer neutraal uit op de banengroei.
de Volkskrant, 02-04-93
Een ander onderdeel van het plan, de heffingskorting - een vast bedrag dat van de belasting afgaat en de belastingvrije som vervangt - kan op
steun van beide vakcentrales rekenen.
Trouw, 12-12-97
heftig, jeugdslang voor 'geweldig, prachtig'. In
de jaren tachtig in z w a n g geraakt. Volgens
H a n s Heestermans (Onze Taal, november
1987) vnl. A m s t e r d a m s . —> wreed*.
De bandana. Heel 'heftig'. Boerenzakdoek om
pols of bij wijze van riem.
Haagse Post, 21-11-87

Heftig! Ja, die single van Eric, B And Rakim, dat
'Paid in Full' is het wel, hè?
Pop foto, januari 1988
Wow, te gek zeg. Heavy Metal, wel erg heftig metaal allemaal, Stef.
Vrij Nederland,
oj-08-89
Daar komt een trompettist in voor die in een café
spo-dee-o-dees drinkt, whisky en rode wijn door
elkaar. Dat is ontzettend heftig!
Oor, 10-02-90
Ik ben er nog nooit geweest, maar een beetje vrijen in de It lijkt me heftig.
Webber, juni 1995
Hei van het Noorden, de laatste honderd kilometer van de wielerklassieker Parijs-Roubaix, berucht door de modder, de kasseien, het stof, de
plassen en de kuilen. De bijnaam werd gegeven
door journalisten van het Franse Uauto.
De critici van wat in de volksmond omineus met
de Hel van het Noorden wordt betiteld beweren
dat de slechte wegen de wedstrijd tot een loterij degraderen.
Haagse Post, 11-04-87
Lek rijden blijft overigens de nachtmerrie van het
peloton, zondag in de Hel van het Noorden.
De Morgen, 12-04-97
helend theater, manier van theater spelen, gezien als v o r m van therapie. Er zou een heilzame
werking van uitgaan. —> bealen .
In Avalon worden cursussen gegeven als dromen,
tarot, astrologie, sacred dance, handlij nkunde, tai
chi, geleide fantasie, helend theater, spirituele
zoekgroep.
Opzij, januari 1987
helend verplegen, voor de definitie zie healing".
Zij geeft nu al het vak 'helend verplegen': 'Daarin gaat het om de verschillende manieren waarop je
met mensen kunt omgaan. We oefenen met kleuren, emoties, voice dialogue, visualisaties. Het is
belangrijk dat verpleegkundigen leren hoe ze hun
eigen helende krachten naar boven kunnen laten
komen.'
Trouw, 18-04-92
helikopterblik; helicopter view, een alles overziende blik; totaaloverzicht; brede kijk. Volgens het tijdschrift Onze Taal (juli/augustus
1986) werd de t e r m gelanceerd door het NRC
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Handelsblad. Vnl. in politieke en sociaal-economische artikelen gebruikt. Hiervan afgeleid,
m a a r minder frequent en informeler, is het
w e r k w o o r d helikopteren 'een overzicht zien te
krijgen'.
Daarnaast zijn voor 'alle politieke functies vaar
digheden vereist, als daar zijn: analytisch vermogen, realiteitszin, verbeeldingskracht, helikopterview, spreekvaardigheid (...) persoonlijkheid, visie, leidinggevende capaciteiten en draagkracht'.
Trouw, 10-12-88
Hij zal de stichting om de LTP vragen, de Long
Term Planning, zo van wat gaat over drie jaar gebeuren, echt een beetje die helicopterview.
Handhaaft en Beschaaft. Het Groninger Studenten Corps, 1989 (zonder
auteurvermelding)
De auteur beschikt onmiskenbaar over een helicopter view - zoals dat in modern managersjargon
heet.
Vrij Nederland, 06-03-93
Ik denk dat ik op Nijenrode mijn helikopter-view
verder heb ontwikkeld, waardoor ik processen en
ontwikkelingen beter heb leren plaatsen.
Elsevier, 27-03-93
Er moet gewoon een penningmeester komen, die
met een helicopterblik naar de administrateur
kijkt.
Nieuwe Revu, 14-04-93
Bekijk de situatie nou eens vanuit een helikopterview.
HP/DeTijd,
28-03-97
Zij verschaft, met haar 'helikopterblik', een bredere, diepere en rijkere visie op het hele leven.
Trouw, 04-07-97
heliopauze, zie citaat. J a r g o n .
De Amerikaanse ruimtesondes Voyager 1 en 2
hebben de eerste sterke aanwijzingen gevonden
voor de grens van ons zonnestelsel. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft dat woensdagnacht
meegedeeld. In dit grensgebied, de zogeheten heliopauze, botsen de elektrisch geladen deeltjes van
de zonnewind op soortgelijke deeltjes uit het heelal.
de Volkskrant, 28-05-93
heliskiën, afkorting van helikopterskiën.
Bij
deze v o r m van skiën laat men zich per helikopter afzetten o p een b e r g t o p die anders o n b e reikbaar is. H e t afdalen gebeurt vervolgens op
de ski, over n o g maagdelijke en poederige
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sneeuw. Deze avontuurlijke variant van her pisteskiën werd populair in de jaren negentig.
Er zijn arrangementen van drie, vijf en zeven da
gen. Dromen moeten wel betaald worden: vanaf
i 870 Canadese dollars voor drie dagen vol pension
heliskiën en vanaf 2870 en 3670 Canadese dollars
voor vijf en zeven dagen.
Algemeen Dagblad, 30-10-93
heliumtaal (<— Eng. helium speech}), eigenlijk
het onnatuurlijke geluid d a t diepzeeduikers
maken w a n n e e r ze zich door middel van een telefoon in verbinding stellen met de oppervlakte,
m a a r figuurlijk voor 'nietszeggend, hol en foutief taalgebruik'. Deze t e r m werd in de jaren
tachtig populair g e m a a k t door Gerrit Komrij.
Bron: de Volkskrant (zonder d a t u m ) .
helpdesk (<— Eng.), afdeling van een bedrijf
w a a r een ploeg gespecialiseerde mensen gebruikers telefonisch helpt wanneer deze problemen
hebben met c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r of
software. M e t de k o m s t van Internet* is het
aantal helpdesks aanzienlijk uitgebreid. M e e r
algemeen w o r d t de term gebruikt voor een
dienst w a a r men telefonisch terecht kan voor
p r o d u c t i n f o r m a t i e . De t e r m helpdesk is een
p r o d u c t van de jaren tachtig, toen computers
meer en meer populair w e r d e n . De gecompliceerdheid van personal computers leidde ertoe
dat veel softwarebedrijven begonnen met ondersteuning en begeleiding van hun klanten.
Soms moet er betaald worden voor het raadplegen van de helpdesk, m a a r meestal is dit bij de
prijs van het computersysteem of - p r o g r a m m a
inbegrepen.
Wie, ondanks de toelichtingen in de gids, met
vragen blijft zitten, kan sinds dit jaar voor specifiek advies terecht bij de telefonische helpdesk van
de vereniging.
Elsevier, 2 >-01-97
Hoe dan ook: enige tijd blijft het zaakje lopen, en
opeens is alles weer defect. Je kunt dan opnieuw
wachten, of de helpdesk bellen, wat minstens even
lang duurt.
HP'/De Tijd, 14-02-97
'Wij beogen een soort helpdesk te zijn,' zegt
VNG-medewerker Wim Hillenaar, 'een aanjager
voor overleg tussen alle betrokkenen, met als doel
lokale oplossingen te bevorderen.'
Elsevier, 22-02-97

Ook al is de 'screensaver' volgens Ooms het beste
alternatief voor naar buiten kijken, veel helpdeskmedewerkers van Hewlett Packard hebben het zo
langzamerhand wel gezien.
Elsevier, 29-03-97
'Het probleem is dat de speciale upgrades voor de
Nederlandstalige versie apart moeten worden geproduceerd, en dat gebeurt pas na de productie
van de volledige uitvoering,' aldus de woordvoerder van de helpdesk.
Computer'.Totaal, maart 1997

van de minister van Ontwikkelingssamenwerking
uit het kabinet-Lubbers stelt voorzichtig dat ontwikkelingssamenwerking en exportbevordering
van Nederlandse produkten of know-how elkaar
niet per se hoeven uit te sluiten. In de overigens
jonge geschiedenis van dit departement was een
dergelijk verband nog niet eerder aan de orde. Ontwikkelingssamenwerking (voorheen ontwikkelingshulp) diende tot de publikatiedatum van genoemde nota uitsluitend een doel in een ontwikkelingsland (voorheen Derde-Wereldland).
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985

herboren christen (<— Eng. born-again
Christian), voor de definitie zie born-again*.
Vele miljarden dollars schenken de ongeveer acht
miljoen 'herboren christenen' in de Verenigde Staten jaarlijks aan het werk van de Heer.
de Volkskrant, 27-03-87

Het einde van de Koude Oorlog is het duidelijkst
voelbaar waar hij het hevigst woedde: in Europa.
Politieke turbulentie en stuurloosheid zijn het gevolg. Buitenlands beleid wordt 'herijkt', de NAVO
zoekt een nieuwe taak en de Europese Unie een
nieuwe vorm.
Elsevier, 07-01-95

herenafspraak,-akkoord (<— Eng. gentleman's
agreement), onofficiële overeenkomst o p basis
van wederzijds vertrouwen en zonder wettelijke
kracht; een soort erecode onder twee of meerdere partijen. Sinds begin jaren tachtig.
Alle andere partijen lieten het onderwerp buiten
beschouwing, als gold het een herenafspraak.
Elsevier, 27-11-82
In 1982 dook ineens het gebruik op om een
'gentleman's agreement' te vertalen (dat werkwoord nu in z'n nog niet bedorven betekenis gebruikt) met 'herenafspraak'. In kranten, voor de
tv, voor de radio, het was al 'herenafspraak' wat de
klok sloeg.
J.G.A. Thijs: Taal ter sprake, 1984

Het wordt de Europese vuurproef voor het paarse
kabinet en het net 'herijkte' ministerie van Buitenlandse Zaken.
Elsevier, 16-11-96

Het convenant met de tuinders in het Westland
om de lozing op het afvalwater te verminderen
heeft tot nu toe slechts een treurig resultaat afgeworpen. Te veel individuele tuinders trekken zich
niets aan van de morele verplichting in het herenakkoord en lozen gewoon door.
Trouw, 19-09-92
Volgens Quick Boys heeft Katwijk het onderlinge
herenakkoord geschonden en hem 'gehaald'.
HP/DeTijd,
03-04-98

De discussie rond de herijking, de modernisering
van het Nederlandse buitenlandbeleid, dreigt een
vervolgverhaal te worden, waarbij de bal door de
hoofdrolspelers wordt rondgespeeld.
Trouw, 02-12-94
Minister De Boer van Milieu wil betrokken worden bij de herijking van het buitenlands beleid.
de Volkskrant, 02-12-94
Ook is het stil geworden rond de met veel bombarie aangekondigde 'herijking' van het internationale beleid.
Elsevier, 13-07-96
De uitgaven voor de sociale zekerheid dalen, zodat de met veel spanning tegemoet geziene discussie over de herijking van die sociale zekerheid niet
onder de druk van nieuwe bezuinigingen hoeft te
worden gevoerd.
Vrij Nederland, 04-01-97

herijken, eigenlijk 'bijstellen van meetinstrum e n t e n ' , m a a r in de politiek als metafoor voor
'wijzigen van een beleid; iets aanpassen aan
nieuwe o m s t a n d i g h e d e n ; anders gaan denken
over iets'.
Herijken: het beleid wijzigen. De Herijkingsnota

herijking, voor de definitie zie herijken*.
'Een storm in een glas water,' noemde Van Mierlo de commotie die hierna ontstond. Hij had beter
kunnen zeggen: een schot voor open doel. Onbedoeld maakte hij de weg vrij voor Voorhoeve. Die
krijgt nu geld uit extra potjes van Buitenlandse Zaken en hoeft pas te beslissen als de herziening van
het buitenlands beleid (de 'herijking') zijn beslag
krijgt.
Elsevier, 12-11-94
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De komende maanden moet de herijking zichtbaar worden, wanneer in Den Haag de eerste i a n denbeleidsdocumenten' worden gepubliceerd.
Elsevier, 11-01-97
'Vredesmissies, tanks voor Botswana, de handel
met de "emerging markets" China en Vietnam,
ineens bleek alles een "ontwikkelingsdimensie"
te hebben, 7 zucht een Navo-veteraan op het
ministerie, die vroeger het rijk alleen had. Maar
toch juichte ook Buitenlandse Zaken na de herijking.
Vrij Nederland, 19-04-97
De buitenlandse politiek van Den Haag zou sedert de 'herijking' meer gedicteerd worden door
ons nationaal eigenbelang, maar het valt niet in te
zien hoe dat gediend wordt door strafexpedities tegen Suriname.
HP/De Tijd, 05-09-97
herintreder; herintreedster; herintredende vrouw
(mog. <— Engels returner, in dezelfde betekenis), iemand die na een periode van inactiviteit,
bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen,
opnieuw zijn of h a a r intrede doet op de arbeidsm a r k t . Meestal betreft het een vrouw. H e t verschijnsel werd voor het eerst opgemerkt in de
jaren tachtig. Herintreedsters komen vooral
voor in de gezondheidszorg.
Het fenomeen her-intreedsters heeft de volle aandacht van o.m. pers en politici. Her-intreedsters
zijn vrouwen die een tijd van de arbeidsmarkt verdwenen zijn en vanwege het vrouw-zijn extra
drempels tegenkomen bij het vinden van betaald
werk.
Opzij, februari 1987
Langzaam dringt het tot de bedrijven door dat
'herintreedsters' niet alleen voor hun eigen plezier
of als teken van voltooide emancipatie de arbeidsmarkt willen veroveren.
Trouw, 04-0j-88
Anders gezegd: meisjes hoeven niet door te leren
omdat zij toch gaan trouwen en kinderen krijgen.
En omgekeerd: omdat zij niet doorgeleerd hebben,
komen zij voor een heleboel banen niet in aanmerking. Een vicieuze cirkel die vooralsnog niet doorbroken is en waarvan de gevolgen de samenleving
een hoop geld kosten in de vorm van uitkeringen
(aan bijstandsmoeders) en scholing op latere leeftijd (herintreedsters).
de Volkskrant, 20-06-88
Ook over het aantrekken van duizenden herin-
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treedsters is ze sceptisch: 'Die bron is volgens ons
al opgedroogd. Degenen die terug wilden in de gezondheidszorg hadden dat al wel gedaan.'
NRC Handelsblad, 29-06-90
hero (<— Sp.), slangafkorting van heroïne.
Boy George is ondertussen terug aan het werk in
de studio en schijnt zijn gevecht tegen hero, Marilyn en de Britse zedenprekers gewonnen te hebben.
Fabiola, november 1 986
Bij de koffieshop sist iemand me 'Hero, hero!?'
toe.
Haagse Post, 10-02-90
heroïnechic, heroin-chic; heroïnelook, heroin-look,
voor de definitie zie junkiechic*.
Over de 'heroïnechic' is de voorbije maanden al
veel gezegd en geschreven. Nieuws werd het toen
president Clinton een oproep deed om het beeld
van de graatmagere, heroïneverslaafde meisjes niet
langer te 'glamouriseren' in de modebladen.
De Morgen, 03-10-97
Steeds meer mensen keren zich af van de ziekelijke 'heroin chic'. Het einde van het vetvrezende
tijdperk lijkt in zicht.
Elsevier, 01-11-97
Een van de reportages ging over de populaire heroinelook van graatmagere fotomodellen en het
feit dat veel van die modellen alles doen om mager
te worden.
De Morgen, 23-01-98
De modewereld is er al vaker van beschuldigd dat
ze de 'heroïne-chic' verheerlijkt.
De Morgen, 1 y02-98
Vorig seizoen maakte de heroïnelook opgang in
Parijs. Modellen zagen eruit als junkies en sjokten
met diepe wallen onder hun ogen over de catwalks.
Esquire, mei 1998
Maar heroïne-chic mag dan voorbij zijn, de
glamour van begin jaren negentig is nog altijd ver
te zoeken.
HP/DeTijd,
17-07-98
heroïnehoer,-prostituee, v r o u w die zich goedk o o p prostitueert o m aan heroïne te komen;
v r o u w die door h a a r verslaving tot de prostitutie is gedreven. Sinds het midden van de jaren
zeventig.
Een zeer kenmerkende schommeling in de straatprostitutie is het wisselende aanbod van buiten-

landse heroïneprostituées.
Ton van de Berg en Maria Blom: Tippelen voor
dope, 1987
Achter het station worden de goedkoopste heroinehoertjes opgepikt door de duurste auto's.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Maar vanaf het moment dat hij voor vijftig gulden bij heroïnehoeren terecht kon, reed hij me
straal voorbij.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
heroriënteringsgesprek, gesprek tussen een langdurig werkloze en een vertegenwoordiger van
een arbeidsbureau, waarbij gezocht w o r d t n a a r
de reden w a a r o m de werkloze geen baan kan
vinden.
Inderdaad, met zeer langdurig werklozen moeten
'heroriënteringsgesprekken' worden gevoerd en
activiteitenplannen worden opgesteld.
Vrij Nederland, 17-10-87
Langdurig werklozen die worden opgeroepen
voor een heroriënteringsgesprek, mogen zich daaraan niet onttrekken. Ze zijn verplicht mee te werken.
de Volkskrant, 01-10-88
Minister De Koning van sociale zaken wil arbeidsbureau's en sociale diensten harder laten optreden tegen langdurig werklozen die - ondanks
herhaalde verzoeken - niet komen opdagen voor
een zogeheten heroriënteringsgesprek.
Het Parool, 01-10-88
Uiteindelijk, aldus de drie grote partijen, mag er
niet langer geselecteerd worden, maar moeten alle
langdurig werklozen voor een heroriënteringsgesprek aan bod komen.
Trouw, 24-11-88
In Den Haag zijn de heroriënteringsgesprekken
'getemporiseerd', wat lelijk Nederlands is voor: op
een laag pitje gezet.
Vrij Nederland 28-10-89
Overal in Nederland werden al heroriënteringsgesprekken met langdurig werklozen gehouden,
her en der waren er projekten om bejaarden bij het
maatschappelijk leven te betrekken.
NRC Handelsblad,
17-02-90
Heroriënteringsgesprekken hebben meer kans op
succes als de werkloze al met plannen rondloopt
om een cursus te volgen.
Het Parool, 27-10-90
Z o worden woonwagenbewoners vaak niet uit-

genodigd voor de zogenoemde heroriënteringsgesprekken op arbeidsbureaus en komen de jongeren
vrijwel niet in aanmerking voor banen van de
Jeugdwerkgarantiewet.
NRC Handelsblad, 29-08-94
heroriënteringsoperatie, zie citaat.
Begin 1988 is een begin gemaakt met de zogenoemde heroriënteringsoperatie, waarbij alle langdurig werklozen uit de kaartenbakken van de arbeidsbureaus worden gelicht en uitgenodigd voor
een gesprek. Tijdens zo'n gesprek wordt nagegaan
wat er kan worden gedaan aan het verbeteren van
hun kans op werk.
Het Parool, 27-10-90
herplaatsing, voor de definitie zie
outplacement*.
Herplaatsing: Het woord kent vele toepassingen
als: herplaatsingsbeleid, deeltijdherplaatsing, herplaatsingscircuit, herplaatsingstoelage en nog andere varianten. Herplaatsing wil dus zeggen: een
ambtenaar, als gevolg van inkrimping van werkzaamheden, opheffing van zijn directie of afdeling,
op een andere plek binnen de Rijksoverheid een
functie aanbieden of geven.
Dick Houwaert en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991.
Het RBA schakelde de job-hunters in om op vacatures te jagen. Telefoontjes naar duizenden bedrijven leverden zestienhonderd banen op, waarmee
de eigen herplaatsingsservice verder aan de slag
gingVrij Nederland, 10-04-9)
hersenbank, zie citaat.
Alzheimer, multiple sclerose, depressie - geheimzinnige ziekten waarvan de oorzaak misschien te
vinden is door onderzoek in het menselijk brein.
De hersenbank in Amsterdam, opgericht door professor Dick Swaab, is een verzamelpunt en onderzoeksinstituut van hersenweefsel - liefst zo vers
mogelijk. Binnen twee uur na het overlijden van iemand met een hersencodicil kan vaak al begonnen
worden met het verwijderen van de hersenen. Een
portret van de hersenbank, waar onderzoekers
zich respectvol het hoofd breken over andermans
schedelinhoud.
Vrij Nederland, 11-09-9)
herstelpolitiek, politiek die erop gericht is de
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economie opnieuw aan te zwengelen.
Durft U, met dit alles, beweren dat de herstelpolitiek van Martens v er slechts schijnbaar geweest
is en dat aan de grond van de Belgische ekonomische problemen niet is geraakt?
Knack, 03-07-85
high-flyer (<— Eng.), idem als
high-potential*.
M e e r m a a l s gehoord midden jaren negentig.
high-potential (<— Eng.), superstudent; iemand
met grote p r o m o t i e k a n s e n . O o k wel afgekort
tot hipo*. —» high-flyer*.
Of je studie nu wel of geen goede arbeidsperspectieven biedt, voor iedereen geldt: maak van jezelf
een 'high potential'. Niet alleen de studieresultaten zijn belangrijk, maar het benutten en ontwikkelen van al je capaciteiten.
HP'/De Tijd, 29-o8-97
high-tech; hi-tech (<— Eng. high technology), geavanceerde technologie; uiterst m o d e r n e technologie. De t e r m o n t s t o n d eind jaren zeventig,
toen elektronica werd toegepast o p c o n s u m p tiegoederen en bij het inrichten van huizen.
Stop daarom Uw spaar- of geleende centen in de
elektronische industrie, geef het aan de mensen van
de 'hightech'...
Oor, 14-11-87
Hoog in de toptien van jong overleden begrippen:
hightech. En terecht, want met hoog ontwikkelde
technologie had hightech nauwelijks te maken.
Hightech betekende vooral 'zichtbare' techniek:
lampen met blote bedrading, kasten zonder wanden, en natuurlijk het schoolvoorbeeld van hightech: het Parijse Centre Pompidou.
NRCHandelsblad,
25-04-97
als bijvoeglijk n a a m w o o r d : g e b r u i k m a k e n d
van high-tech.
... een kil, van staal en plastic opgetrokken 'hitech' paleis.
Popfoto, januari 1988
De roodgrijze kleurencombinatie van de verpakking en de vijf parallelle groeven in de vlakke fles
stralen een high-tech sfeer uit.
Avenue, november 1988
Het mist niet de lelijkheid van de universitaire revolutiebouw van de jaren zeventig, het is een strak
en saai gebouw, maar heeft ook een hi-tech uitstraling van de jaren tachtig.
Natuur & Techniek, juli 1989
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hijger, iemand die anoniem opbelt en obscene
geluiden laat horen o m zo seksueel opgewonden te raken. Sinds eind jaren zeventig.
Ik zette advertenties in de krant en - geloof het of
niet - ik kreeg ook vrouwelijke hijgers aan de telefoon .
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199 s
Nadeel van de maatregelen, feitelijk bedoeld om
de consument te beschermen, is dat minder sociale
bellers, zoals hijgers, ook afscherming kunnen vragen.
Elsevier, 26-07-97
hijab (<— Arab.), sluier van moslimvrouwen.
Een van de meer omstreden aspecten van het dagelijks leven in Iran is de verplichte hijab, de sluier
die het hele lichaam bedekt, behalve gezicht en
handen. 'In het Westen lopen vrouwen er veel bloter bij, maar in Iran is de hijab bij wet voorgeschreven.'
de Volkskrant, 01-08-97
hiphop (<— Am.-Eng.; reduplicatie van hip met
verandering van klinker, of mog. 'sprong vanuit
de h e u p ' ) , straatcultuur, o n t s t a a n in het midden van de jaren zeventig in de getto's van N e w
York en vooral populair bij jonge zwarten en
Portoricanen. Z e omvat breakdance*, graffiti* kunst en rap*-muziek. Agressief gedrag en een
militant vertoon zijn eveneens belangrijke kenmerken. De met deze subcultuur geassocieerde
muziek omvat politiek geïnspireerde raps, en
snoeiharde elektronische muziek met gebruik
van beatbox en d r u m c o m p u t e r . O o k w o r d t er
veelvuldig gescratcht (zie scratchen*). Samenstellingen zijn o.a.
hiphopparty.
In instrumentaal opzicht onderscheidt de hip
hopmuziek zich vooral door een allesoverheersend
gebruik van percussie-instrumenten.
Oor, 01-12-84
Het New Yorkse duo Mantronix is sinds kort de
'number one' gangmaker op iedere hip hopparty.
Vinyl, maart 1987
Hij wordt de gangster van de hip-hop genoemd:
Schoolly D, een 24-jarige rapper uit Philadelphia...
de Volkskrant, 24-04-87
Hiphop, het muzikale idioom van het trio, is de
meest succesvolle nieuwe zwarte muziek uit Amerika. Het scanderen van veelal pocherige teksten
over een keiharde beat is tien jaar geleden ontstaan

in New York en het genre heeft concurrerende stijlen als de 'gogo' uit Washington en de 'house music' uit Chicago in populariteit overtroefd.
NRCHandelsblad,
22-05-87
Rap, breakdance, scratch, graffiti, hiphop. Letterlijke betekenis: sprong vanuit de heup. Het
woord kwam negen jaar geleden voor het eerst
voor in de hit 'Rapper's Delight' van de Sugar Hill
Gang.
Vrij Nederland, 23-04-88
Men spreekt van electronic boogie als element
van de hip hop (straatcultuur, waartoe ook nog
breakdance en graffiti behoren).
Fenomenen van de jeugdcultuur (meerdere auteurs), 1989
Voor de gestudeerde liefhebber die denkt dat rap
een uitvinding van Public Enemy's Chuck D. is,
dan wel van Afrika Bambaataa, immers gekend
bedenker van de term 'hip hop', of toch minimaal
het geesteskind van de legendarische D J Grandmaster Flash, moet het opmerkelijk nieuws zijn dat
de echte culturele godfather van de beweging helemaal niet in New York of Los Angeles vertoeft,
maar gewoon, en enigszins vergeten, op een kale
zolderetage in Amsterdam.
Elsevier, 17-09-94
Tien jaar geleden werd hip hop nog gezien als dè
muziekstroming van de toekomst. Een opwindender en vernieuwender soort muziek leek nauwelijks denkbaar. Hip hop introduceerde een volstrekt nieuwe manier van muziek maken: met twee
draaitafels en een koffer vol platen, zonder muziekinstrumenten.
NRC Handelsblad,
10-01-97
hipo, acroniem van
high-potential''.
'Alweer slecht nieuws voor mijn pupil, want midden in haar liefdesperikelen moest ik haar nu ook
nog meedelen dat ze helaas geen H I P O is. H I P O
staat voor "high potential", in "goed" Nederlands
de superstudent die voor zijn afstuderen al is gespot door "student scouts" van bureaus als KPMG
Ebbinge of Smeets, of die na een tip van een hoogleraar van een paar multinationals tegelijk uitnodigingen krijgt,' aldus Elsevier.
HP/De Tijd, 29-09-95
ING ervaart, net als andere grote ondernemingen, de toenemende concurrentie om 'high potentials', de 'hipo's'.
Elsevier, 23-08-97

hitfabriek, zanger, zangeres, p o p g r o e p die aan
de lopende b a n d successen scoort.
Juffrouw Holly Knight is een kleine hitfabriek in
de States waar ze op twee jaar tijd een aantal artiesten een tiental hits bezorgde.
Fabiola, oktober 1986
Van commercialiteit, publiciteit en al het andere
hitfabriek-gebeuren moet de uitvoerende jonge artiest en HEAO-student niets hebben.
Vinyl, maart 1987
Ze loodst de vijf zingende broers binnen bij 'Motown Records', die er in een periode dat de hitfabriek niet zo goed draait, hun paradepaardje van
maken.
Knack, 02-09-87
Maar hoe je een hit moet schrijven, dat weten we
niet. We willen onszelf blijven en geen hitfabriek
worden.
Elsevier, 05-11-88
De geschiedenis van Lois Lane. Of hoe een fotomodel, haar studerende zus en hun musicerende
vrienden een eigen hitfabriek op poten zetten.
Nieuwe Revu, 01-02-90
hitlist (<— Am.-Eng.), soort zwarte lijst van personen die d o o r een terroristische of criminele
organisatie m o e t e n w o r d e n uitgeschakeld.
Isidro Usabiaga, eigenaar van een kraanwagenbedrijf, stond op de hitlist van de terroristen vanwege de kwestie van de revolutionaire belasting.
de Volkskrant, 03-08-96
hiv (f- Am.-Eng.; acron. van human
immunodeficiency virus), virus d a t aids* veroorzaakt.
In 1986 werd hiv de officiële t e r m voor de aidsretrovirussen. In de Verenigde Staten duidt men
onveilige seks aan met de slangterm hiv-roulette, n a a r analogie van Russische*
roulette.
Het Hiv-virus, dat tot Aids kan leiden, blijkt onder drugsverslaafden ook overdraagbaar door een
gecombineerd gebruik van injectiespuiten.
de Volkskrant, 28-04-89
In vele onderzoekscentra over de gehele wereld
wordt koortsachtig gewerkt om een vaccin tegen
het gevreesde HIV (human immunodeficiency virus) te bereiden.
Mens & Wetenschap, augustus 1989
Niet iedere vorm van seksueel contact is even riskant als het gaat om de verspreiding van H I V .
de Volkskrant,
22-06-91
'De Hl v-test hoeft geloof ik niet,' zei ik tegen de
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vrouw van de dokter die in haar laboratoriumpjc
bezig was om mijn bloedmonsters in rekjes te zetten.
Emma Brunt: Een Rus over de vloer, 1992
De zorg voor aids- en hiv-patiënten in de strafinstellingen schiet aan vele kanten tekort. Zo'n 1200
druggebruikende gedetineerden zouden met hiv
geïnfecteerd zijn.
HPIDe Tijd, 22-11-96
Volgens onze gastheer en -vrouw kletste hij echter uit z'n nek. Hiv en aids heersen wel degelijk in
Cambodja.
Nieuwe Revu, 04-1Z-96
Het aantal met hiv besmette junks is teruggelopen.
Elsevier, 21-12-96

Het kabinet Lubbers heeh de "hobbei-87' genu
men.
NRC. Handelsblad, 1 o-10-86
Het uitzenden van landmachteenheden zou bete
kenen dat een enorme politieke hobbel moet worden genomen.
Elsevier, 02-02-91
Wiskunde B, volgende week donderdag, wordt
voor ('aria de grootste hobbel.
Trouw, 16- os -97
Maar zelfs als Michael niet in het beklaagdenbankje eindigt en de campagne ook deze hobbel
neemt, roept de affaire de nodige vragen op over de
houding van de Kennedy's ten opzichte van vrouwen.
HP/De Tijd, 23-05-97

ho, informele afkorting van homoseksueel.
De
term w e r d al gebruikt in de jaren zestig en is onder meer terug te vinden in het werk van Andreas Burnier, m a a r werd toen nog beschouwd als
slang. Pas in de jaren tachtig raakte het w o o r d
meer ingeburgerd. In talrijke samenstellingen,
zoals ho-kringen.

hoek: iemand alle-en van de kamer laten zien, iem a n d een stevig p a k ransel geven, hevig bekritiseren. Deze informele u i t d r u k k i n g is mogelijk
ontleend aan de bokssport: iemand alle hoeken
van de ring laten zien. Begin jaren tachtig populair geworden. Er ontstonden allerlei varianten.

In het uitgaanscentrum van de stad had een aantal politiek-actieve homoseksuele jongens, tot veler ergernis, een gewoon openbaar café, zonder bel
en zonder luikje voor de ho-inspectie, geopend.
Ineke van Mourik: Tropenritme, 1988
Ho. Afkorting voor homoseksueel.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's... ] ongerentaalwoordenboek,
1989
Ook in Ho-kringen is de contactadvertentie
sinds een tijdje weer in opmars.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990

Dan zoek je een hondje voor hem, een niet al te
harde bijter. Hij moet er dan echt 'inklappen' en
niet een beetje staan afwachten. Dat ging prima,
hoewel die andere hond, die zwaarder was, hem
drie minuten lang alle hoeken van de kamer liet
zien.
N R C Handelsblad,
29-07-88

hoax (<— Eng.), e-mail*-bericht d a t je (zogen a a m d ) w a a r s c h u w t voor een nieuw, gevaarlijk
virus d a t o p het Internet" circuleert.
De meeste hoaxen waarschuwen je voor besmette
e-mailberichten. Er wordt in beweerd dat als je
zo'n digitale brief opent, je computer meteen geïnfecteerd wordt door een virus. Een hoax vertelt je
doorgaans ook voor welke berichten je moet oppassen.
Net Werk, april 1998
hobbel, figuurlijk voor 'hindernis, probleem,
moeilijkheid'. Een hobbel nemen is 'een probleem oplossen'. O u d - p r e m i e r Lubbers gebruikte meermaals de t e r m
hobbelprobleem
'lastig probleem'.
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We hebben Feyenoord vijf kwartier lang alle hoeken van het veld laten zien.
Elsevier, 20-04-96
Want ja, Kok en Bolkestein zullen ervoor waken
om deze dame tijdens het beslissende verkiezingsdebat alle hoeken van de televisiestudio te laten
zien.
Elsevier, 07-06-97
Het was in 1992 (denk ik) en Steffi Graf was op
weg al haar tegenstandsters alle hoeken van de
baan te laten zien.
Nieuwe Revu, 2 s-06-97
hogesnelheidslijn, zie

HSL'.

hogesnelheidstrein, TGV*; ook wel afgekort tot
HST.
Minister Smit-Kroes is een voorstander van Nederlandse deelneming aan de hogesnelheidstrein.
NRC Handelsblad, 02-12-86

hoi pi(e)peloi, vriendschappelijke begroeting.
Jeugdslang; vaak schertsend. —> hasta la pasta.
Hoi piepeloi: amicale begroeting.
Cor Hoppenbrouwers: Jonger entaal, 1991
'Hoi Marcel, hoi Pipeloi,' klinkt het joviaal op de
gang...
Nieuwe Revu, 02-06-9)
In het gastenboek van de John &C Yoko Suite in
het Amsterdamse Hiltonhotel begint de een met
'Hoi Pipeloi!' en groet de ander met een poot van
onze golden retriever Jori.
HP/De Tijd, 17-01-97
h0ken (<— dialectwoord uit de Achterhoek), inh a k e n , deinen, schuiven; lol t r a p p e n ; gek doen;
doldwaas enthousiast doen. Jeugdslang. De
t e r m w e r d in de loop van de jaren tachtig p o p u lair g e m a a k t door de Achterhoekse p o p g r o e p
Normaal.
Achterlijk? Normaal niet. Die hoken weliswaar
voort op de kermis, maar voor de accordeon huurden ze Geraint Watkins in.
Oor, 23-04-88
Normaal-humor. Hoort er net zo bij als het Achterhoeks, de Normaal-taal. Weet Willem Duijn,
Haarlemmer van geboorte, maar al jaren woonachtig in Almelo, wat heken is? 'Ja, dat is dialect
voor inhaken, deinen, schuiven. Dat zeggen we in
Twente ook zo.' Jolink noemde heken eens: alles
wat ruig is zonder dat er geweld of seks aan te pas
komt.
Trouw, 15-05-92
Als hij in het oosten van het land optreedt en kreten als heken en homo naar zich hoort roepen,
wordt hij heel onzeker.
Nieuwe Revu, 26-03-97
Twee uur lang h0ken en daldeeën in een feesttent;
bier smijten en pogoën op boerenrockmuziek.
HP/De Tijd, 19-09-97
Nashville Pussy bestaat uit vier hokende hillbillies uit Georgia...
Oor, 21-02-98
h0ker; h0kster, iemand die a a n heken* doet.
Echt mooi. Ik wil alle Hekers en Hoksters dan
ook hartelijk bedanken voor 14 mooie jaren...
Muziek Express, april 1989
hol: uit het-komen, wielerslang voor 'wegdemarreren'.
Een gaatje dichtrijden is goed. Lek rijden: twijfel-

geval. Uit het hol komen mag weer helemaal niet.
Elsevier, 01-08-98
hola(huwelijk), acroniem van huwelijk op loopafstand. Informeel.
Postmoderne tweeverdieners, nieuwe vrijgezellen, yuppies, hola's (huwelijk-op-loopafstand) en
ander ongedurig volk.
Elsevier, 12-03-88
Joost van Schendel omschrijft zijn publiek als
hoogopgeleid, niet erg kapitaalkrachtig en 'trendy'. Dat laatste lijkt samen te hangen met het hoger percentage 'hola-huwelijken' (huwelijken op
loopafstand) dat de vooruitstrevende nieuwbouwappartementen in de St. Anthoniesbreestraat en
omstreken bevolkt.
Vrij Nederland, 19-03-88
Is het hola-huwelijk, huwelijk op loopafstand,
iets voor U misschien?
Trouw, 28-01-89
holebi, informele afkorting van
homo-lesbisch.
Vaak in samenstellingen, zoals holebivereniging.
Bovendien is 'queer' aan het uitgroeien tot het ordewoord voor de holebigemeenschap.
De Morgen, 30-07-98
Je moest eens weten hoeveel jonge homo's voor
ze een holebivereniging binnenstappen als de dood
zijn dat ze er met tasjes om hun oren zullen worden
geslagen.
Humo, 29-09-98
-holic, voor de definitie zie -aholie .
Samen met de kunstenaars Remie Bakker en
Christl Rijkeboer gaat hij doen waar vele chocoholics jaloers op zullen zijn.
Trouw, 17-10-97
Volgens een internationaal onderzoek hunkert
meer dan de helft van duizend ondervraagde zakenlieden naar informatie van het Internet, surfen
ze zich daarop high maar verdrinken ze ten slotte
in irrelevantie. Ze vormen een nieuwe generatie
verslaafden: de dataholics.
De Morgen, 09-12-97
hollanditis, ironische benaming voor de terughoudende opstelling van Nederland ten aanzien
van de plaatsing van kernwapens d o o r de Amerikanen in de eerste helft van de jaren tachtig.
Deze h o u d i n g werd vergeleken met een besmet-
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telijke ziekte, w a n t zij zou ook andere landen
beïnvloeden en de positie van de N A V O aantasten. Sinds 1981 in gebruik; o p 2.1 november
van dat jaar werd in A m s t e r d a m de eerste grote
vredesdemonstratie gehouden. De term werd
gelanceerd d o o r de A m e r i k a a n W a k e r Lacqueur. Hij gebruikte het w o o r d in
Commentary
van a u g u s t u s 1981 i n e e n artikel, w a a r v a n de
titel luidde: 'Hollanditis: A N e w Stage in European Neutralism'. Een synoniem is Hollandse
ziekte, vertaling van het Engelse Dutch disease.

vergelijking met andere kleine landjes doen w t het
zo slecht nog niet. Zegt men. Wat is nou eigenlijk
precies die Hollanditis, of dat soms verlammende
gevoel dat sportmensen aanvoeren als er gesteld
wordt dat hier ten lande geen 'sportcultuur'
heerst?
Nieuwe Revu, 17-0S-9S
Dat het Nederlandse gewicht in de wereld is teruggelopen, ligt dus evenmin aan de hollanditis.
HP/De Tijd, 13-03-98

Internationale specialisten hebben intussen
'Hollanditis' vastgesteld en de ooit zo degelijke
verdragspartner bevindt zich geregeld in de hoek
van de Navo-klas waar doorgaans Deens en Grieks
wordt gesproken.
NRC Handelsblad, 02-11-8y
Interessant is het verband dat hij legt tussen de
IJzerbedevaart en de grote demonstraties tegen de
kernraketten in België. België had en heeft nooit
last gehad van 'hollanditis', stelt hij.
de Volkskrant, 29-04-89
Waar is de Hollanditis, waar is het brede vredesfront van kerken tot Groen Links?
HP/D e Tijd, 09-11-90
Pröpper heeft het over de vrolijkheid onder de
Nederlanders toen het vingertje in de jaren tachtig
even heel groot werd en als 'Hollanditis' overal op
de wereld te zien was.
Vrij Nederland, 21-01-95-

tevens k o m t het woord meer en meer voor in de
betekenis 'afkeer voor alles w a t Hollands is'.
Amsterdam vinden ze ook geweldig. Hollanditis
is in Duitsland niet aan de orde.
Elsevier, 07-03-98

de laatste tijd w o r d t deze u i t d r u k k i n g gebruikt
voor de veronderstelde hebbelijkheid van N e derlanders o m al te snel ziekteverlof o p te nem e n , of meer algemeen voor een gebrek a a n
werklust en ondernemingszin. Deze betekenis
misschien onder invloed van de Engelse term
English disease, voor de neiging onder Britse
werknemers o m v o o r t d u r e n d te staken.
De Nederlandse werknemer heeft 'hollanditis':
vergeleken met andere Europese werknemers is hij
opmerkelijk vaak en lang ziek.
Elsevier, 04-01 -92
De 'Dutch disease' of de economische Hollanditis wordt niet in de eerste plaats veroorzaakt door
de loonstructuur of door de geaardheid van de Nederlandse ondernemer, maar doordat onderwijs en
economie al sinds tientallen jaren ieder hun eigen
weg zijn gegaan.
HP/De Tijd, 07-10-94
De eerste signalen blijken puur positief te zijn, in
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holy cow;-shit (<— Eng.), uitroep van verbazing:
'verrek; lieve deugd'. Vooral jeugdtaak Er bestaan nog andere varianten.
Holy shit! (f— Eng.) goeie genade.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
' O , en overigens: dit is ons huwelijkscadeau. Van
Stefan en mij en je broers en de meisjes.' 'Holy
cow,' zei Titia.
Lydia Rood: Louter lust, 1993
Zij beantwoordt trouwhartig de drie vragen,
wacht tot het ergste gesnuif en gehijg voorbij is en
zegt vervolgens iets ontzagwekkends obsceens.
Holy cow!
Joost Zwagerman: In het wild, 1996
Ik moet en zal die bergen over. Ik zie die reuzen
en denk: holy shit, wat een griezels.
Vrij Nederland, 26-07-97
homeboy (<— A m - E n g . ; sinds ca. 1946), hiphopper uit de buurt; mannelijke fan van een
hiphopper. De term vervangt het al w a t oudere
b-boy*. Bij ons midden jaren tachtig ingeburgerd geraakt onder jongeren. —» hiphop*.
Nog bedrevener in het ritmisch 'scratchen' van
grammofoonplaten, bleek 'deejay' Eric B, evenals
de neuzelende rapper Rakim met gouden kettingen
behangen zoals het de ware 'homeboys' betaamt.
NRC Handelsblad, 07-11-87
Daar stonden we dus radeloos. Ik dacht even dat
ik tweehonderd kilometer voor noppes had gereden. Maar toen is onze homeboy naar een cop gereden en heeft hem de hele story verteld.
Popfoto, april 1988
Tussen al dit rap geweld is het goed een 'home-

boy' te ontmoeten met wie ook nog Surinaams gesproken kan worden.
Oor, zy-08-88
Eerder ontstond in de hiphop-scene een ware
Adidas-hype, nadat de rappers van Run D M C met
het uit de gratie geraakte kloffie de onmisbare getto-look vertolkten. Homeboys gaan niet meer voor
minder dan drie strepen.
ZIN, augustus 1997
Deze draagbare CD-speler zorgt bij de homeboys
voor heel wat 'oohs' en 'aahs'.
Pulp, mei 1998
homepage (<— Eng.), pagina o p het Web* (ook
wel: world* wide web) die d o o r andere netgebruikers gelezen kan w o r d e n . Deze homepages
zijn er in diverse soorten en m a t e n : ze variëren
van w a t simpele tekst met een pasfoto tot een
volledig geautomatiseerd gastenboek.
Dat de belangstelling voor de oude crooner verre
van gedoofd is, moge blijken uit de Perry Comohome-page op Internet.
Elsevier, 29-06-96
Heb jij nog geen'Hoompeedsj'? Dat kan eigenlijk niet meer, hoor. Iedere computergebruiker met
een beetje zelfrespect zou inmiddels een eigen
plaatje op het Internet moeten hebben. Een 'home
page' wordt dat genoemd. O p zo'n web-pagina
kun je andere Web-gebruikers bijvoorbeeld laten
weten wie je bent en wat je doet.
PC Consument, juni 1996
Bijkomend gevolg is dat hoofdrolspeelster Tamar
van den Dop geheel tegen haar zin dreigt uit te
groeien tot een absolute ster, nu een van de bezoekers heeft aangekondigd een homepage voor haar
te beginnen.
HP/De Tijd, 27-09-96
Omdat platenmaatschappij Island met juridische
vervolging dreigde, verwijderde Karpati de samples na twee dagen van zijn homepage.
Nieuwe Revu, 29-11-96
Het Internet blijft een hot item. Als bezoeker van
het World Wide Web zullen vele internet-gebruikers ook wel eens de behoefte voelen om zelf een
eigen homepage of web-pagina te ontwerpen.
PC-Active, december 1996
homesitter (<— Eng.), p e r s o o n die aangeworven
w o r d t o m te w a k e n over het huis van iemand
anders tijdens diens afwezigheid. N a a r analogie van babysitter. De stijgende behoefte aan

homesitters is te verklaren uit het a a n t a l diefstallen en het k r a k e n van lege huizen. O o k wel
housesitter*.
Wanneer de meer begoede medeburger op vakantie gaat kan hij/zij beroep doen op 'Home Care
Collier' - zo heet het kantoor - dat voor de klant
'betrouwbare' homesitters en dierenverzorgsters
zoekt.
De Morgen, 17-08-87
homesitting (<— Eng.), hetgeen een homesitter*
doet. —> housesitter*.
In de Verenigde Staten, in Groot-Brittanië en in
Nederland is men er sinds een paar jaar evenzeer
mee vertrouwd als met baby-sitting. Maar in ons
land is 'home-sitting' vrij nieuw. Stel dat je met vakantie wil, maar dat je thuis twee honden hebt.
Dan zit je al gauw in de problemen. Hetzelfde geldt
voor echtparen met zeer jonge kinderen die er
eventjes alleen tussenuit willen, of voor reislustige
koppels met inwonende bejaarden. Twee dames uit
Tongeren, Emi Baeteman en Hilda Tilkin, hoorden van de Nederlandse voorbeelden van 'homesitting' en richtten net voor de grote vakantie de cv
'Home Protection' op. Ze zeggen dat ze 'een gat in
de vakantiemarkt hebben gevonden'.
Het Nieuwsblad,
24-08-89
hometapen;hometaping (<— Eng.), het thuis o p
de b a n d zetten van geleende g r a m m o f o o n p l a ten, muziekcassettes en c d ' s , met het doel deze
kopieën te verhandelen. Iemand die zich aan
deze illegale praktijk bezondigt, n o e m t men
een hometaper. De t e r m w e r d reeds o p g e n o men in Kramers nieuw woordenboek
(20ste
d r u k , 1990).
Dankzij het home-tapen was het nummer La-DiDa-Di trouwens al een hit in New York nog voordat het in vinyl werd geperst.
Vinyl, juni 1986
Hometaper Antoon Lamon heeft zich blijkbaar
tot het groepskonsept bekeerd.
Backstage, oktober 1986
De muziek is live zo mogelijk nog beter dan op de
plaat en duizenden home-tapers zijn danig in de
weer geweest toen het Amsterdamse concert onlangs op de radio werd uitgezonden.
Oor, 19-05-90
homevideo (<— Eng.), videofilm voor thuisgebruik.
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Het bandje is weg, wordt waarschijnlijk nu door
het campagnebureau bestudeerd, en als ik geluk
heb, kom ik in het najaar op televisie, want dat
hebben ze bij de christenen bedacht: de leukste
home-video's (waaraan je kunt zien wat er onder
de burgers leeft) worden in hun zendtijd vertoond,
en dan geeft Brinkman antwoord.
de Volkskrant, 24-07-93
homomoeder, v r o u w die veel optrekt met hom o ' s . —> nichtenmoeder.
Er zijn wel mensen geweest die tegen me hebben
gezegd: 'je bent een echte homomoeder.'
Haagse Post, 06-12-86
hondenkop, trein van de NS w a a r v a n de voor- en
de achterzijde de v o r m hebben van een hondensnuit. De benaming o n t s t o n d begin jaren tachtig. —»bondenneus.
Als de opsomming wordt onderbroken door een
trein die langs het raam van zijn kantoortje scheert
klinkt enthousiast 'kijk daar joh, een oude hondenkop, zo zie je ze niet vaak meer'.
Trouw, 11-07-97
hondenlul, k l o o t z a k . Dit slangscheldwoord is
vooral populair in de voetbalsport. Supporters
bedenken de scheidsrechter vaak met de kreet
hi ha hondenlul. Piet Romeijn, de Feyenoordback, was de eerste die een scheidsrechter hondenlul n o e m d e .
Langharig tuig, stuk onbenul, syfilislijder, hondelul.
Robert Long: Beschaafde tango, 1977
Als je moe bent, schuifel je maar naar huis; hondelullen zat.
Boudewijn Büch: Links, 1986
Het zou chic van De "Waal zijn geweest wanneer
hij de weigering gehonoreerd zou hebben. Dat
deed de hondelul niet...
Nieuwe Revu, 02-11-89
In 1981, tijdens de wedstrijd Utrecht-Twente,
keurde Van Swieten een doelpunt van de thuisclub
af wegens buitenspel en werd hij door het publiek
uitgemaakt voor 'hondelul' - een verademing.
HP/De Tijd, 13-05-94
hondoloog, hondendeskundige.
De tederste momenten zijn die waarop het hele
gezin zich eensgezind rond de buis nestelt, bijvoorbeeld bij 'Natte Neuzen' waarin die hondoloog,
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omringd door purperen trainingspakken met hun
gedresseerde strontmachines, neuzelt over "een
stuk begrip naar de hond toe'.
HP/De Tijd, ly-oi-9 s
hongerkiop, inzinking van een wielrenner, te
wijten aan een plotseling heftig hongergevoel
w a a r d o o r hij zich slap voelt. De term werd ca.
1996 geïntroduceerd d o o r de Nederlandse renner Steven R o o k s . In het Franse wielerjargon
spreekt men van la fringale.
Vorig jaar werd de inzinking van Miguel Indurain verklaard door geeuwhonger, in het wielerjargon beter bekend als hongerkiop.
NRCHandelsblad,
25-07-97
Hongerkloppen, zoals die dingen heten, zijn
meer dan dodelijk.
Nieuwe Revu, 05-08-98
hoofdmacht, wielrennersterm: het peloton.
Waar onze landgenoot ten minste aanklampte bij
de hoofdmacht, werd de Nederlander op grote
achterstand gezet.
Het Nieuwsblad,
20-02-89
Een lekke band wierp hem terug in de hoofdmacht.
Wieier Revue, 28-04-89
Hoofdmacht: de grootste groep renners, meestal
het peloton.
Jan Zomer: Het groene wielerboekje, 1989
Voor jongens die maar twee of drie keer per week
kunnen trainen, zal in de toekomst, bij toenemende professionalisering, geen plaats meer zijn in
onze hoofdmacht.
Vrij Nederland, 08-12-90
als voetbalterm: het eerste elftal.
Hoofdmacht: het eerste (elftal).
Rob Siekmann: Prisma
Voetbalwoordenboek,
1978
Toen hij bij Ajax werkte, liet hij de inmiddels 25jarige aanvaller in de hoofdmacht debuteren.
Het Parool, 27-10-90
Gehring, rechtermiddenvelder en ooit door Louis
van Gaal opgeroepen om met de hoofdmacht mee
te gaan, heeft in dat beroemde 'tweede' altijd met
een spits voor zich gespeeld.
Nieuwe Revu, 08-10-97
hoogtestage, als s p o r t t e r m , vnl. bij wielrennen,
m a a r ook bij atletiek en voetbal: training in een

hoog gelegen gebied om aan hoogteverschil te
w e n n e n . De ijle lucht m a a k t effectiever trainen
mogelijk.
De Belgen maken zich, zo'n kleine drie weken
voor het WK, niet druk om Nederland, Saoedi Arabië of Marokko. De Belgen maken zich tijdens hun
hoogtestage in het Franse Font Romeu vooral druk
om geld.
Nieuwe Revu, 04-06-94
Waarbij het laatste wielerjaar, dat afgelopen zaterdag volgens traditie afgesloten werd met de
Ronde van Lombardije, illustratief genoemd kan
worden voor de onstuitbare val van Gert-Jan
Theunisse: in het voorjaar met tegenzin naar de
Ronde van Spanje (de renner wilde liever op hoogtestage), ziek afgestapt, opnieuw een maagzweer
geconstateerd, kort voor de Tour na een antibiotica-kuur terug met een tweede plaats op het NK,
aanvankelijk niet geselecteerd door Priem voor de
Tourploeg, na dreiging met een kort geding op het
laatste moment toch mee, en uiteindelijk halverwege de belangrijkste wedstrijd van het seizoen afgestapt.
HP/De Tijd, 14-10-94
Negen jaar geleden las ik voor het eerst iets over
hoogtestages in de atletiek.
Elsevier, 15-07-95
Ze zingt de lof van de hoogtestage die ze, ondanks de economische problemen van haar land,
elk jaar in Mexico mag ondergaan, en als ze praat
over de successen van de Cubaanse sporters doet
ze dat in dezelfde bewoordingen als de attent meeluisterende Zavas.
HP/De Tijd, 12-07-96
Het duurt maanden voordat trainingen, hoogtestages en klimaatgewenning effect sorteren.
Trouw, 28-02-97
hooked (<— Eng.), verslaafd (aan drugs of alcohol). Sinds de tweede helft van de jaren zeventig.
'Jij begint een beetje "hooked" te worden... jongetje,' fluistert Carmen schor.
Ben Borgart: Blauwe nachten, 1978
"t Zijn junks,' zei Oom Dinges, die zelf zo
hooked was als een aap.
Lennaert Nijgh: Stad van hout, 1989
hoolie (pseudo-Eng.), afkorting van hooligan"
'herrieschopper (tijdens voetbalwedstrijden)'.
Gijs, een Hoolie uit Delft, had het zwarte hemd

van Freling aan stukken gescheurd en hem een
paar beuken verkocht vanwege diens nazistische
uitlatingen.
Nieuwe Revu, 07-12-94
hooligan (<— Eng.; mog. naar een familie Hooligan en d a n een Engelse verbastering van Iers
Houlihan 'wildebras'), jonge gewelddadige
herrieschopper die zich meestal o p h o u d t rondom een voetbalveld. Bij ons raakte deze pejoratieve term begin jaren tachtig bekend.
De hooligans weten zich het sterkste.
De Morgen, 31-05-85
Vandaag zijn hooligans de voetbalvandalen.
'Hooliganism' is een van de jongste -ismen.
de Volkskrant, 15-02-86
Op grond van het akkoord van 1902 eist België
de uitlevering van 26 Britse hooligans die de moordende Heizelrellen veroorzaakten op 29 mei 1985.
Knack, 11-02-87
Feyenoord-Ajax is altijd een topper geweest, ook
op een ander dan sportief gebied, maar deze keer
belooft het voor hooligans van beide partijen een
historische ontmoeting te worden.
Nieuwe Revu, 29-11-96
hooliganism (<— Eng.), vandalisme, gepleegd
door jonge fanatieke voetbalfans of hooligans*.
H e t hooliganism was in 1985 wereldnieuws
toen in het Brusselse Heizelstadion tientallen
doden vielen bij de d a a r gehouden wedstrijd Liverpool-Juventus.
Waar gans Rotterdam een beetje gevreesd had
voor het 'hooliganism' van de Engelsen, gedroegen
de supporters van de 'Toffeemen' zich als brave
luit j es.
De Morgen, 29-05-85
Vijftien jaar geleden in Engeland begonnen als
een verschijnsel van blind clubfanatisme heeft het
'hooliganism' thans meer componenten.
de Volkskrant, 01-06-85
Wie 1986 het jaar van het voetbalvandalisme
noemt, heeft het over de nationale bezorgdheid die
het 'hooliganism' in en rond de stations heeft veroorzaakt...
Elsevier, 20-12-86
De Beatles werden nog net begrepen - toch mei
1974 en Feyenoord had de finale van de UEFA-cup
bereikt. In de Kuip won Feyenoord met 2-0. Dat
maakte de supporters van de Spurs zo kwaad dat
zij de stoeltjes op de tweede ring losrukten en ze
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over de omheining smeten. Het Rotterdamse deel
van het publiek keek verbijsterd toe. Hier gebeurde
iets ongekends, iets wat helemaal niet kon maar
toch ook erg spannend was. Engeland had het
'hooliganism' in Nederland geïntroduceerd.
Elsevier, 12-04-97
hopper, acroniem van
hulpofficier-parketsecretaris, een nieuw a m b t bij politie en justitie in
het A m s t e r d a m s e arrondissement. Sinds het
midden van de jaren negentig.
Hoofdtaak van de hopper is de voorbereiding tot
het vervolgen van kleine misdrijven zoveel mogelijk buiten de deur van het paleis van justitie af te
handelen. Daardoor ontstaan er op het parket geen
achterstanden en hebben de officieren van justitie
de handen vrij voor ernstiger delicten. Het hoppersysteem kent meer pluspunten. Het is effectief
door zijn lik-op-stuk-karakter. Agenten zien op
het bureau meteen resultaat van hun aanhouding,
die nog weleens gepaard gaat met een hol- of
vechtpartij. En dan zijn er nog diverse juridisch
technische voordelen.
Elsevier, 72-07-97
horizontale instroming, zie citaat.
Z o zijn er wel beleidsvoornemens om lacunes in
de personeelsopbouw aan te vullen door wat 'oudere burgers' te werven. Die krijgen dan een militaire opleiding zonder dat zij heel de gebruikelijke
carrièregang van laag tot hoger mogen volgen. Dit
is de zogenaamde 'horizontale instroming'. De
mogelijkheid zou bij deze wervingsactie echter alleen openstaan voor reserve-officieren en dienstplichtigen; vrouwen zonder militair verleden maken hoe dan ook geen kans.
Vrij Nederland, 21-09-85
horizontale programmering; horizontalisering, televisie- en radiojargon voor een v o r m van prog r a m m e r e n waarbij elke dag dezelfde doelgroep o p hetzelfde tijdstip bereikt w o r d t . Aanvankelijk alleen gebruikt m . b . t . r a d i o p r o g r a m m a ' s . Eigenlijk een Angelsaksische vinding, die
in Nederland voor w a t de radio betreft in de jaren zestig is geïntroduceerd d o o r zeepiraten als
R a d i o Veronica. De term is vrij laat tot de
woordenboeken doorgedrongen.
De laagste trap in de richting van de geïntegreerde nieuwszender heeft veel weg van wat nu bestaat.
De vernieuwing zal dan bestaan uit aanpassing van
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triviale zaken als 'jingles' en een poging tot horizontale programmering. 'De traditionele uitzend
uren zijn voor de omroepen die alle dagen zoveel
mogelijk hun naam en eigen geluid willen laten horen heilig,' zegt Haasbroek.
NR C Handelsblad, 13-01-89
Hij prijst Haasbroek voor diens geslaagde poging
het stoffige imago van Radio 5 wat op te poetsen,
door 'horizontalisering van de programma's' (elke
dag wordt dezelfde doelgroep op ongeveer hetzelfde tijdstip bediend), maar vraagt zich af of het ooit
echt wat zal worden.
Vrij Nederland, 21-01-89
Zomaar een doordeweekse avond. Maandag toevallig, maar het had net zo goed een andere dag
kunnen zijn. De programma's van de zender, die
deze week een jaar bestaat, keren met een strakke
regelmaat elke dag op hetzelfde uur terug. 'Horizontale programmering' heet dat met een mooie
term, bevorderlijk voor de herkenbaarheid.
Trouw, 03-02-90
Als antwoord op de onmetelijke populariteit van
Radio Veronica, waar Willem van Kooten naar
Amerikaans voorbeeld met veel succes de horizontale programmering (thans de kurk onder het succes van RTi.4 en volgens McKinsey hèt redmiddel
voor Hilversum) heeft ingevoerd komt in augustus
1965 Hilversum 3 in de lucht.
Elsevier, 18-05-91
hormonenmaffia, vnl. in Vlaanderen: handelaars in verboden g r o e i h o r m o n e n . Pejoratief. In
1993 verscheen van Europarlementslid Vandemeulenbroucke het boek De
hormonenmaffia.
Al jarenlang voert deze politicus strijd tegen
het h o r m o n e n g e b r u i k in Europa. In zijn ophefm a k e n d boek schetst hij een weinig opwekkend
beeld van de illegale handel in h o r m o n e n en het
weinig scrupuleuze gedrag van een - overigens
relatief k l e i n e - g r o e p fabrikanten, apothekers,
dierenartsen en boeren. Sindsdien is h o r m o nenmaffia een begrip geworden.
Bij de grootscheepse hormonenrazzia op 53
adressen kwamen de speurders dinsdag terecht bij
mensen die helemaal niets met hormonen, soms
niet eens met landbouw te maken hadden. Volgens
Gazet van Antwerpen wijst dat erop dat de hormonenmaffia weet dat haar telefoons worden afgetapt
en daarom willekeurige mensen opbelt om de
speurders te misleiden.
De Morgen, 16-10-93

Met de hormonenmaffia valt niet te spotten. Dat
hebben ze in België met hun aanslagen bewezen.
Vrij Nederland,
23-10-9)
Voor om- en carnivoren verontrustende lectuur:
in het tweede avontuur van inspecteur Ben van Arkel levert de hormonenmaffia een hoeveelheid des
af, groot genoeg om alle vrouwen in IJsselmonde
baarmoederkanker te bezorgen.
Vrij Nederland, 25-03-95
'Peetvader' hormonenmaffia en vetmesters voor
rechtbank.
De Morgen, 10-05-95
Al even onjuist is de bewering dat de Walen onverschillig zijn gebleven na de moord op veearts
Karel van Noppen door de hormonenmaffia.
Elsevier, 14-09-96
Ten noorden van de taalgrens kan de hormonenmafia, die al een veearts-keurder vermoordde,
zich nog steeds verheugen in een niet geringe mate
van straffeloosheid.
HP/DeTijd,n-io-96
HOS (acron. van handels ondersteunend
systeem), benaming van het automatiseringssysteem bij de A m s t e r d a m s e Effectenbeurs.
Te laat. Op maandag 16 oktober brak een miniKrach los. Hypernerveuze handelaren ramden
wanhopig op de toetsen van hun terminals. Er gebeurde niets, het H O S bezweek onder de reusachtige orderstroom.
Elsevier, 11-04-92
hosselaar, iemand die zich bezighoudt met hosselen*. Slang.
Want niet de verslaafden, maar de dealers en hosselaars (de tussenhandelaartjes) veroorzaken de
onveiligheid op straat.
Trouw, 19-12-97
hosselen (<— Sur. <— Am.-Eng. to hustle <— Ned.
hutselen), o p illegale wijze a a n geld k o m e n ,
geld bijeenscharrelen, o m drugs te kopen. Meer
concreet: met straatdealen of andere minder legale manieren in zijn levensonderhoud voorzien.
Toen in de loop van de jaren zeventig de immigratiegolf uit Suriname op gang kwam breidden die
kringen zich snel uit met werkloze Surinamers. Velen van hen kwamen aan het geld voor hun heroïne
door te 'hosselen', dat wil zeggen door allerlei legale of illegale activiteiten zoals bijvoorbeeld het

op kleine schaal dealen in heroïne.
Ton van de Berg, Maria Blom en Mr. A. de Graaf
Stichting: Tippelen voor dope, 1987
Als P. inderdaad een modale Rus is, en niet het
uitzonderlijke geval waar ik hem in het begin voor
hield, dan kan de crisis nog wel even duren, want
jongens zoals hij kunnen maar één ding goed, en
dat is 'hosselen'.
Emma Brunt: Een Rus over de vloer, 1992
Het woord 'hosselen' betekent het op schimmige
wijze bemachtigen van geld, om er vervolgens
drugs mee te kopen.
Hans Brouns: Zeedijk. Ooggetuigenverslag van
een buurtbewoner, 1993
Werkloze Surinamers met een traditie van informele straathandel, het zogeheten hosselen, namen
heroïne in hun pakket op.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
host; hostess (<— Eng.), gastheer of gastvrouw,
bij een luchtvaartmaatschappij of in de toeristische sector.
Peter Thiebaut zit in het laatste jaar van de toerisme-afdeling in Mechelen. Het is een humanioraopleiding. In de vakantieperiode is hij regelmatig
'host' bij een grote busmaatschappij die busreizen
organiseert naar Spanje.
Campus, juni 1988
Host/hostess: iemand die optreedt als
gastheer/gastvrouw en hiervoor bijvoorbeeld in
dienst is bij een luchtvaartmaatschappij
(steward/ess), touroperator (standplaatshost/ess),
congresorganisatie.
Vivian F.C. Kleyn: Toeristisch lexicon, 1991
Host: gastheer.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
hostess ook als eufemisme voor een jonge
v r o u w die tegen betaling mannelijke klanten
o n t v a n g t in een seksclub; de w a t chiquere prostituee. —> gastvrouw*.
De Miljardair werd al snel een goudmijn, en dat
kwam minder door de 'stijlvolle hostessen en exclusieve stripnummers', dan door de serie kamertjes boven de club, waar de meisjes klanten moesten afwerken...
Vrij Nederland, 12-09-92
hot (<— Eng.), vnl. bij de jeugd voor 'hip; in trek;
geliefd; trendy'.
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De Woodentops tonen met hun optreden in de
Wag Cluh overduidelijk dat ze momenteel de meest
hotte hand van de stad zijn.
Vinyl, oktober 1985
... een 'hotte' producer werd aangetrokken.
Oor, 22-08-87
De hotste live-groep van het r & b front.
Fabiola, december 1987
De makers ervan kopiëren braafjes wat twintig
jaar geleden 'hot' was.
Oor, 14-01-89
Boccaccio, hotste disco van West-Europa, hotste
tijd volgens Eddy de Clercq: zondagnacht na 3
uur...
Avenue, februari 1991
Zuid-Afrika is 'hot' en prijkt hoog op het verlanglijstje van velen voor wie de prijs echter nog
veel te hoog is.
Elsevier, 1 j-i 1-97
Dennis Bergkamp is 'hot'. Hij is de nummer één
van de Premier League en de aanvalsleider op wie
het zelfvertrouwen van het Nederlands elftal is gefundeerd.
Vrij Nederland, 20-12-97
hotshot (<— Eng.), hoge piet; erg belangrijk persoon; vip. —> big shot".
Op de brede trap van hotel The Grand hebben
zich 28 van de 29 internationale hoofdredacteuren
van Cosmopolitan plus nog wat 'hot shots' van
uitgeverij Hearst verzameld.
HP/De Tijd, 22-11-96
Maar ik ben niet beroemd genoeg om benaderd
te worden voor een column. Het gaat vaak niet om
de inhoud. Het zijn de hot shots die benaderd worden.
Nieuwe Revu, 16-04-97
hotspot (<— Eng.), plaats die erg 'in' is; trendy
ontmoetingsplaats.
De West Coast was de hot spot in die jaren '50,
het sleutelwoord 'cool'.
Avenue, februari 1991
Toch is dat telefoonnummer (6822666) onontbeerlijk, want op deze vrijdagavond - een week of
drie na de opening - treffen we in de Siberische
zandvlakten onder de watertoren tegenover de ingang al spijtoptanten die de onaangekondigde barre pelgrimage naar deze 'hot spot' enkel ondernomen blijken te hebben om te horen dat de tent vol
is.
HP/De Tijd, 10-01-97
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Bladen als 'Hlle' en "VI Wonen' houden hun lezers op de hoogte van de jongste 'hot spots' in
Chelsea, Kensington en Mayfair.
Elsevier, 12-04-97
Sindsdien is de staat van beleg afgekondigd in de
buurt, die ook wel op een hot spot ligt: tussen de
tippelzone aan de Keileweg en de voor haar drugsproblemen beruchte wijk Spangen.
Trouw, 0^-10-97
hotemetoot (mog. <— Jap. batamoto 'directe
leenman van de shogun'), hoge piet. O o r s p r o n kelijk een gewestelijke term (al in het WNT,
met vermeldingen van het gebruik in Zeeland,
Z u i d - H o l l a n d en N o o r d - B r a b a n t ; ook bij A.
Opprel in Het dialect van
Oud-Beierland,
1896), m a a r sinds het begin van de jaren tachtig ook ingeburgerd in het algemene taalgebruik.
... de hotemetoten van de onderwereld.
Tbeun de Vries: Wieken tegen tralies, 1982
Voor het eerst waren geen psychiatrische, medische of juridische hotemetoten aan het woord,
maar de 'unspeakables' zelf.
Haagse Post, o$-i 1-89
Het zal je als Nederlandse pers maar gezegd worden door een paar o SM-hotemetoten.
Elsevier, 08-06-96
De Lage Landen pendant van Vito Corleone,
hasj-hotemetoot De Hakkelaar, is nog niet veroordeeld.
Nieuwe Revu, 02-01-97
Per 1 juli is hij burgemeester; de strijdbare actievoerder wordt een chique hotemetoot in Tilburg.
HP/De Tijd, 04-06-97
hotline (<— Eng.), directe telefoonverbinding
tussen twee staatshoofden of twee belangrijke
personen.
De premiers van India en Pakistan hebben elkaar
gisteren voor het eerst gesproken via een directe telefoonverbinding tussen hun kantoren. De 'hotline' moet helpen de betrekkingen te verbeteren
tussen de jarenlange rivalen, die in augustus herdenken dat zij 50 jaar geleden onafhankelijk werden.
Trouw, 20-06-97
meer recent ook voor een ad hoc ingericht cent r u m w a a r men zich telefonisch tot kan wenden.

Het ministerie van Defensie stelde ijlings een hotline in, waar duizenden meldingen binnenkwamen
van verkrachting, ongewenste intimiteiten en de
bijbehorende bedreigingen.
Elsevier, 12-07-97
Hebt u deze 'pervert' ergens gezien? Bel de Sunhotline!
HP/De Tijd, 24-10-97
Gistermiddag om 18.00 uur zijn de laatste kaartjes voor wedstrijden in de eerste en tweede ronde
van het WK voetbal in Frankrijk via de telefonische
hot line van de organisatie verkocht.
Trouw, 08-05-98
house(muziek) (naar de Warehouse-c\ub
te Chicago; het genre kreeg echter pas zijn n a a m toen
het liedje ' R o k D a H o u s e ' van Beatmasters &
Cookie de hitparades b i n n e n k w a m ) , elektronische dansmuziek van de jaren tachtig, o n t s t a a n
in de privéclubs van Chicago, w a a r veel zwarte
homofielen s a m e n k w a m e n , en via Ibiza en
Londen ook bij ons ontzettend populair geworden; een combinatie van funk en Europese
high-tech p o p , met veel gebruik van sampling,
d u b en daaroverheen w a t r a p . H o u s e is vooral
deejay-muziek. O n t s t a a n rond 1 9 8 2 , m a a r pas
in het najaar van 1987 voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door de deejay van de Amsterdamse nachtclub ' R o x y ' , Eddy de Clercq.
Er bestaan verschillende v o r m e n , zoals acidhouse*.
House Music is typische d.j.-muziek waarbij
'echte' instrumenten grotendeels het veld hebben
moeten ruimen voor drummachines, samplers en
draaitafels.
Vinyl, november 1986
Daryl Pandy is de visuele trekpleister van wat
met een versleten cliché de nieuwste rage wordt genoemd: House-music uit Chicago.
Haagse Post, 06-12-86
Zo gaat dat in House, pikken is de norm en House plundert driftig uit '70's Soul, allerlei vormen
van disco als hi energy en strooit hier en daar wat
Hip Hop rond.
Oor, 11-07-87
En dat ze nu moeiteloos de jaren zestig-soul weten te combineren met de allernieuwste house-platen, die 'sophisticated' Philadelphia-sound, komt
voort uit het liberale levensgevoel van diegenen die
alle stijlen wel zo'n beetje hebben uitgeprobeerd.
Haagse Post, 08-08-88

Kenden we een maand of drie geleden eigenlijk
maar één vorm van 'house music' (gewoon 'house
music'), momenteel lijkt het er soms op dat er dagelijks een nieuwe 'house-soort' bij komt. Ongelofelijk! Van het bestaan van 'acid house' wist je
waarschijnlijk al. Maar de nieuwste vorm van
house music is 'etno house'. Niet zo heel gek dat
het je zo langzamerhand een beetje begint te duizelen. Daarom zetten we alles hieronder nog maar
even voor je op een rijtje. 'Acid house' is een psychedelische vorm van house-music, waarin nogal
goedkoop klinkende synthesizermelodietjes tot in
den treure worden herhaald. In deze vorm van
'house music' wordt (bijna) niet gezongen. Super
dansbaar!
'Techno house' is afkomstig uit Detroit. 'Techno'
lijkt nog het meest op de oorspronkelijke vorm van
house music; veel zang en veel synthesizers en een
pompende beat.
'Etno house' is een mengeling van 'acid house' en
etnische muziek, zoals die bijvoorbeeld in Japan,
Algerije, Zuid Amerika en Azië wordt gemaakt.
Klinkt sensationeel. Let op, want over een paar
maanden wordt de hitparade overspoeld met deze
ongelofelijk dansbare vormen van house music.
We hebben je gewaarschuwd!
Muziek Express, december 1988
House Music heet oorspronkelijk warehouse music, naar de naam waar deze vorm van muziek eigenlijk is ontstaan (The Warehouse in Chicago).
De inspiratiebron van house music ligt in soulmuziek van de jaren '70. De baslijn van die platen
werd als basis voor house music gebruikt.
Popfoto, 30-03-89
De term 'house' duikt voor het eerst op in 1980:
de zwarte disc-jockey Frankie Knuckles brengt in
de Warehouse Club in Chicago avond na avond
een voornamelijk zwart homopubliek in extaze via
het perfect door elkaar mixen van Philadelphia
soul, disco-songs en moderne Europese synthesizer-muziek a la Kraftwerk en New Order.
Knack, 31-01-90
House is de verzamelnaam voor het soort elektronische dansmuziek waarmee Kraftwerk vanaf
de jaren zeventig pionierde.
Nieuwe Revu, 16-01-92
housen (<— Eng. to house + -n), dansen o p
b ouse (muziek)*.
Zonder camera durf ik niet zo maar op iemand af
te stappen, die ik boeiend of intrigerend vind.
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Maar nu kan ik me in werelden bewegen waar ik
heel benieuwd naar ben, en waar ik normaal niet
zou komen. Zo ga ik deze week twee dagen 'housen' voor muziekkrant Oor.
Het Parool, 19-11-88
Als ik in een disco vreselijk sta te housen, staat er
de volgende week in een blad dat Gordon zich
heeft misdragen in een discotheek.
Nieuwe Revu, 19-12-91
'Maar wat moet je,' zegt hij, 'je kunt toch niet
zonder drugs gaan housen, het is juist zo lekker om
helemaal te gek te gaan.'
Elsevier, 28-03-92
De massa is daar al lang toe overgegaan, housend
en headbangend.
Oor, 15-01-94
Heftig housen in de disco of 'poolen' op het biljart van Café Het Moddermannetje.
de Volkskrant, 11-03-94
In het pierenbadje staan een paar honderd kinderen in hun zwempak te housen.
Nieuwe Revu, 23-10-96
Sam gaat bij vlagen twee keer in de week housen,
de hele nacht en de hele ochtend.
Opzij, februari 1997
houseparty (<— Eng.), grootschalig feest w a a r
house (muziek)* gedraaid w o r d t , meestal in een
loods, een schuur of een fabriekshal. Speciale
rook- en lichteffecten bevorderen het housen".
O o k excentrieke klederdracht en fluorescerende m a k e - u p horen erbij. H e t gebruik van de illegale d r u g ecstasy" zorgt ervoor dat men in de
juiste trance geraakt. In het begin gebeurde alles ondergronds. De organisatoren w e r k t e n met
flyers* die gewoon doorgegeven w e r d e n . M e t
de jaren kregen h o u s e p a r t y ' s een slechte n a a m .
De feestjes werden korte tijd verboden, m a a r
begin jaren negentig beleefden ze een revival.
Ga jij iedere zaterdag uit je dak, je bol, helemaal
'high in the sky'? Aan het begin van de avond een
lichte maaltijd, om de XTC-pil die je daarna neemt
extra goed te laten werken en vervolgens ga je de
hort op. Van de ene house-party na de andere, tot
diep in de morgen.
Vrij Nederland, 24-02-90
In Nederland worden sinds 1987 elk weekeinde
'house party's' georganiseerd. Doden zijn er, voor
zover bekend, nooit gevallen. Het verschijnsel is in
vier jaar tijd niet meer weg te denken in het uitgaansleven. Het lijkt er op dat de disco als weke-
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lijkse bliksemafleider niet meer helemaal voldoet.
Het Parool, 28-02-92
De house-party's bloeien, maar is het succes van
de dansavonden geen bedreiging voor de live-muziek?
de Volkskrant, 10-04-92
Op 2 september 1988 wordt op een geheime plek
in de Amsterdamse Oostdokken de eerste houseparty op Nederlandse bodem gegeven.
HP/DeTijd,
14-05-93
De publiciteit over drugsgebruik en andere extremiteiten bemoeilijkt ook het vinden van locaties
voor house-party's.
Nieuwe Revu, 18-09-96
Zou Gerard Reve zijn klassieke generatieroman
'De Avonden' nu schrijven, dan ging Frits van Egters een keer in de week naar een houseparty en zat
hij de rest van de avonden op zijn kamer met z'n
walkman op z'n hoofd te zappen.
Elsevier, 26-10-96
In Engeland zijn er - sinds houseparty's verboden werden - zestig mensen overleden aan oververhitting.
Nieuwe Revu, 18-12-96
Ze zeggen ook last te hebben van lawaai van houseparty's.
NRC Handelsblad, 14-02-97
houser («— Eng.), iemand die o p house (muziek)
danst. Jeugdtaak
Op het conservatorium zouden al die housers onmiddellijk door de mand vallen.
Oor, 19-05-90
Wat wakkere housers jagen de ouden van dagen
de schrik op het lijf, maar van vernielzucht is geen
sprake.
de Volkskrant, 04-11-94
housesitter (<— Eng.), zie

homesitter'.

housesitting (<— Eng.), zie
homesitting'.
House-sitting is een prettige manier om goedkoop met vakantie te gaan.
Weekend Knack, 04-06-97
hout:geen-, informeel voor 'geen zier; niets'.
'Je hebt spelers die zo even een balletje of vijf, zes
in de kruising schieten,' zegt Schrijvers. 'Die snappen er dus geen hout van want ze sturen hun keeper als een dweil de kleedkamer in.'
Vrij Nederland, 19-09-92

Tot de trainers die nooit hoog gevoetbald hebben, er zelfs geen hout van konden, behoort Leo
Beenhakker.
Nieuwe Revu,
oy-oi-^y
Je speelt Shakespeare, je houdt ervan, je bent enthousiast en het publiek snapt er geen hout van.
Elsevier, 03-01-98
Hij beweert bijvoorbeeld in zijn nieuwjaarsartikel in ESB met grote stelligheid dat de wetenschap
dit zegt en dat, maar er klopt geen hout van.
HP/DeTijd,
23-01-98
houthakker, jeugdslang voor ' d r u m m e r ' , vooral
in een heavy* metal- of h a r d r o c k g r o e p . In de
Duitse jeugdtaal gebruikt m e n de gelijkaardige
term
Holzhacker.
Het trio multi-melodieuze houthakkers uit Minneapolis levert daarmee voor de derde keer binnen
een jaar een knal van een plaat af.
Vinyl, 12-12-85
... de drumpartijen van Big Country houthakker
M. Brzezicki.
Fabiola, december 1986
Dat houthakker Deen Castronovo bekend staat
om elk gaatje dicht te slaan, bewijst hij overduidelijk op ' M a n of the year'.
Metal Hammer, januari 1988
HSL, acroniem van hogesnelheidslijn.
- » TGV*.
In het jaar 1990 zal er 2000 kilometer H S L (hogesnelheidslijn) liggen.
Mens & Wetenschap, nr.3/1989
Bij Benthuizen komt de trein weer boven en passeert Zoetermeer aan de oostzijde. Tussen Berkel
en Rodenrijs en Bergschenhoek door, koerst de
H S L dan naar het noorden van Rotterdam.
Trouw, 25-10-96
De dossiers zijn bekend - vliegveld Beek, uitbreiding van Schiphol, een tweede luchthaven, tracé
H S L , Betuwelijn, wegenaanleg-en de materie is
weerbarstig.
NRCHandelsblad,
22-11-96
Z o is niet goed geregeld hoe de tunnel onder het
Groene Hart en andere 'landschappelijke aanpassingen' van de hogesnelheidslijn (HSL) naar Parijs
moeten worden betaald.
Elsevier, 05-04-9-/
HST, acroniem van hogesnelheidstrein*.
Sinds
eind jaren tachtig. - » TGV*.
De aktiegroep 'Brecht Anders' beschuldigt de

Vlaamse regering ervan de bevolking te hebben
misleid over het tracé dat de hoge-snelheidstrein
(HST) tussen België en Nederland moet gaan gebruiken.
De Morgen, 26-12-94
H S T . Hoge Snelheidstrein, de Nederlandse vertaling van TGV. De kranten van de Standaardgroep
hebben jarenlang getracht SST (Super Snelle Trein)
ingang te doen vinden, maar dat is ze niet gelukt.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
Acties en tegenwerking vanuit communautaire
hoek en door milieuorganisaties hebben de kalender van het HST-project, opgesteld in '89, flink gewijzigd.
De Morgen, 09-12-97
HTIM (<— Eng.; acron. van hypertext
markup
language, o p m a a k t a a l voor hypertekst*), reeks
codes w a a r m e e pagina's in o p g e m a a k t e v o r m
(meerdere lettertypes, grafische voorstellingen
enz.), en voorzien van een verwijzingsstructuur
o p het world* wide web van Internet* k u n n e n
w o r d e n geplaatst, H T L M bestaat in feite uit een
reeks A s c u - t e k e n s (binaire codes voor de weergave van cijfers, letters enz.) met toevoeging
van speciale o p m a a k o p d r a c h t e n . H T L M w o r d t
steeds verder ontwikkeld. Z o is de firma Sun actief met het project 'Java', een soort p r o g r a m meertaal voor p r o g r a m m a ' s in browsers*. Javascript, een vereenvoudigde variant van Java,
kan w o r d e n ingebed in een HTLM-pagina.
Doelstelling van deze software is het overbodig
maken van het typen van ingewikkelde H T L M
code.
PC-Active, november 1997
hub and spoke-system ( ^ E n g . 'naaf-en-spaken'), transport- en distributiesysteem waarbij
goederen o p een k n o o p p u n t (de 'naaf') w o r d e n
ingevlogen, w a a r n a ze via de 'spaken' worden
doorgestuurd n a a r h u n bestemming.
Op termijn wil Sabena een ' H u b & Spoke'-systeem uitwerken. Dat systeem moet iedere burger
van de EG toelaten binnen het tijdsbestek van één
dag iedere bestemming binnen de gemeenschap te
bereiken, er zijn werkdag doorbrengen en naar
huis terugkeren.
De Morgen, 11-04-92
In de steeds heviger konkurrentiestrijd proberen
luchtvaartmaatschappijen de kosten zoveel moge-
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lijk te drukken. Een van de methodes daarbij is de
exploitatie van het vluchtennetwerk via een zogeheten 'hub and spoke'-systeem, letterlijk vertaald
'naaf en spaak-systeem\ Daarbij wordt een luchthaven als centrum van de aktiviteit genomen waar
vluchten aankomen en vertrekken in aansluiting
op elkaar. Het voordeel is dat met eenzelfde aantal
vliegtuigen meer verbindingen, via een overstap in
de hub, kunnen worden aangeboden dan met
rechtstreekse vluchten alleen zou mogelijk zijn.
Bovendien zijn rechtstreekse vluchten tussen minder drukke bestemmingen vaak onrendabel. Een
voorbeeld kan dit duidelijk maken. Neem een centraal gelegen stad met zeven noordelijk gelegen bestemmingen en zeven zuidelijk gelegen bestemmingen. Om alle noordelijke met alle zuidelijke bestemmingen rechtstreeks te verbinden, zijn er 49
vliegtuigen nodig, wat ekonomisch vaak onverantwoord is. In een hub and spoke-systeem volstaan 7
vliegtuigen. Uit elk van de zeven noordelijke luchthavens stijgt een toestel op met verschillende bestemmingen in het zuiden. Alle vliegtuigen maken
een tussenlanding in de centraal gelegen stad,
waar passagiers kunnen overstappen op een van
de zes andere vluchten. Dit systeem is sterk ingeburgerd in de vs en vindt nu ook navolging in Europa.
De Standaard, 30-12-92
De grote luchtvaartmaatschappijen werken nu
eenmaal met een 'hub and spoke-system'. De hub
(draaischijf) is de thuisbasis waar nagenoeg alle
vluchten, spokes (spaken), aankomen en vertrekken. Het is het centrum van een netwerk. Directe
verbindingen tussen de kleinere luchthavens zijn
nagenoeg verdwenen.
Elsevier, 09-10-9}
Opmerkelijk zijn wel de gelijkenissen tussen de
voor Europair geformuleerde doelstellingen en de
Sabena-plannen voor de uitbouw van een Europees 'hub-& spoke-systeem'.
De Morgen, 16-10-9}
De kern van Sabena-aktiviteiten bestaat uit een
intensief aangevlogen Europees netwerk. Dat netwerk funktioneert volgens het zogeheten 'huband-spoke-systeem'. De filozofie daarvan, een
Amerikaans bedenksel, is vooral op de zakenreiziger gericht. Het systeem wil snelle verbindingen
tussen zoveel mogelijke bestemmingen verzekeren,
's morgens heen, 's avonds terug. Daarin worden
niet alleen de grote 'gateway'-luchthavens, maar
vooral ook de kleinere regionale vliegvelden opge-
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nomen, met (in het geval van Sabena) Zaventem
als draaischijf ('hub'). Ook, bijvoorbeeld, voor wie
op en neer wil tussen het Franse I.yon en het Deense Billund.
Knack, 09-02-94
De nieuwe megacarriers werden binnenlandse
maatschappijen als Delta en United, met hun 'hub
and spoke'-opzet: een grote thuishaven waar de
lange-afstandsvluchten aankomen, met aansluiting op talrijke verbindingen met kleinere steden in
de regio.
HP/De Tijd, 30-05-97
Hubble-(ruimte)telescoop (<— Eng. Hubble space
telescope; epon., n a a r Edwin Powell H u b b l e ,
1 8 8 9 - 1 8 5 3, een Ameri kaanse sterrenkundige),
ruimtetelescoop die in een b a a n o m de aarde
vliegt op 610 km h o o g t e . In 1990 gezamenlijk
ontwikkeld door de N A S A en de ESA.
De begin 1990 te lanceren Hubble ruimtetelescoop gaat eveneens bolhopen bekijken en brengt
wellicht dubbelsterren in het zicht die uit twee
hoofdreekssterren bestaan.
Natuur & Techniek, nr. 10/1989
De Hubble ruimtetelescoop kan fraaie plaatjes
maken.
Mens & Wetenschap, nr.il 1991
De reparatie aan de kippige Hubble-ruimtetelescoop is geslaagd, en de eerste blikken diep in het
heelal overtreffen alle verwachtingen. Het instrument moet nu gaan doen waar het voor ontworpen
is: met spectaculaire ontdekkingen een revolutie in
de sterrenkunde veroorzaken.
de Volkskrant, 21-01-94
Een nieuw type videochip, of C C D , ontwikkeld
voor toekomstig gebruik in de Hubble-ruimtetelescoop, wordt al toegepast in de medische wereld.
De zeer gevoelige CCD zet röntgenstraling om in
zichtbaar licht en maakt analyse van een röntgenfoto mogelijk binnen vijf minuten.
De chip wordt toegepast in medisch onderzoek
naar borstgezwellen bij vrouwen.
Mens & Wetenschap, december 1994
De rode planeet Mars is een favoriet waarnemingsobject van de Hubble Space Telescope.
Vrij Nederland, 12-07-97
De opname was gemaakt door de Hubble-telescoop, een sterrenkijker die buiten de aarde zweeft
en zijn foto's doorseint.
Elsevier, 18-01-98

huilbuis,-televisie, pejoratieve aanduiding voor
sensatiegerichte televisieprogramma's, waarbij
ingespeeld w o r d t o p de intiemste gevoelens van
de personen die voor een camera ondervraagd
w o r d e n en waarbij het belichten van emoties
meer kijkcijfers m o e t opleveren. Voorbeeld: de
Surprise
Show.

De banen in de markt komen nog niet overvloedig af, de dreiging van een loongolf is reëel en
mocht het onverhoopt die kant opgaan, dan raakt
het huishoudboekje van het kabinet ernstig in het
ongerede.
Trouw, 10-02-95

'Vesuvius', het televisieprogramma waarmee de
Ikon in de eigentijdse behoefte aan talkshows
voorziet, belichtte vorige week het intrigerende
fenomeen van de 'huilbuis': de tot tranen toe roerende uitzendingen, waarin beproefde burgers
voor het oog van de camera zich laten verleiden tot
het doen van hoogst vertrouwelijke ontboezemingen.
Vrij Nederland, 30-10-93

huisje-boompje-beestje, aanduiding voor een
k a l m , burgerlijk en ongestoord leventje. Meestal gebruikt m.b.t. mensen die vasthouden aan
de dagelijkse rituelen en zich op een voorspelbare wijze gedragen. De u i t d r u k k i n g bestond al
in het machinisten- en pilotenslang (in de betekenis ' o r i ë n t a t i e p u n t e n ' ) , m a a r raakte pas in de
jaren tachtig algemeen ingeburgerd.

Sedert RTL is de frequentie van huil- en bekentenistelevisie behoorlijk toegenomen.
Nieuwe Revu, 09-02-94
H U I L - T V is over z'n top (naar'Het Spijt M e ' k i j ken wordt bestraft met twintig stokslagen) al blijft
'All You Need is Love' een tranentrekker van formaat.
Nieuwe Revu, 28-12-94
Het bleek te gaan om de zoveelste even onverbloemde als onbeholpen poging om ook mee te
vreten uit de ruif van de huil-tv. Van die jank-of-ikschiet programma's, waar de Nederlandse televisie
ook al mee vergiftigd is.
Trouw, 13-01-95
We hadden daarmee willen voorkomen dat we na
'All You Need' de zoveelste variant op het genre
huiltelevisie gingen maken.
Nieuwe Revu, 11-03-98
huisdealer, vaste dealer, handelaar in softdrugs
die zijn handel slijt in vnl. jeugdcafés en hulpverlenende instellingen. Sinds eind jaren zeventig' Yab Yum mag wel een huisdealer hebben, maar
op de tippelzone mogen drugs niet worden verhandeld,' aldus een veldwerkster.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
huishoudboekje, de begroting van een minister.
De regeringsleiders zijn nu eenmaal gedwongen
om soms rekening te houden met 'hogere' belangen dan alleen het huishoudboekje van hun ministers van financiën.
NRC Handelsblad, 10-12-93

Ik kan ze wel helpen, maar dan moeten ze daar
wel bepaalde dingen voor opgeven. Zoals het huisje-boompje-beestje-idee.
Haagse Post, 31-01-87
'Soms zie ik mezelf op de bank voor de televisie
zitten,' zegt Paul Koeleman, 'met een zak chips en
m'n verloofde aan mijn zijde.' 'Huisje-boompjebeestje en een gelukkige verhouding met m'n vaste
partner.'
Haagse Post, 11-04-87
Desondanks zoek ik een partner. Iemand met wie
ik mijn leven wil delen, gewoon huisje, boompje,
beestje.
Martine Groen: Hoerenboek, 1987
Oppassen evenwel dat ik niet teruggelokt word
om me weer geheel met huid en haar te laten inpakken in huisje-boompje-beestje-cadeaupapier.
Haye van der Heyden: Jij bent steeds een ander,
1992
Over een paar jaar zie ik mezelf wel samenwonen. Of alleen wonen maar wel met een
relatie. Daar zal het wel op uitdraaien want dat
huisje, boompje, beestje is nog steeds zo ingeburgerd.
Psychologie, april 1997
huiskamerproject, het opvangen en begeleiden
van afkickende drugsgebruikers.
Net zoals de andere gedoogzones kent Rotterdam
ook een Huiskamer-project: een keet of gebouwtje
waar de dames enige warmte, koffie en een moment voor zichzelf kunnen nemen.
Nieuwe Revu, 15-02-95
Ze zijn het wel met elkaar eens dat de tippelzone
in Rotterdam behoorlijk functioneert. 'Het is natuurlijk zo dat mensen er niet vanzelf naar toe trek-
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ken. Ons huiskamerproject Keetje Tippel, gevestigd in een keet op het terrein, waar de prostituees
terecht kunnen voor bijvoorbeeld condooms en
schone spuiten, droeg daar zeker een steentje toe
bij,'zegt Beckers.
Trouw, 09-08-96
Het plan is dat zij gedwongen worden afkickprogramma's te volgen. Definitieve besluiten daarover
zijn afhankelijk van een wetswijziging. Mooi zo.
Dat gaat de goede kant op, zeggen de oudcommissarissen, maar het is niet helemaal wat ze bedoelen. Naar hun oordeel lijken deze stadsbajessen
nog te veel op klinieken. Van Dorp: 'Bij het Rotterdamse plan loopt het toch weer uit op huiskamerprojecten.'
Elsevier, 19-11-96
huisman, m a n die thuis blijft en het huishoudelijk werk verricht, terwijl de v r o u w uit werken
gaat.
Vincent vindt dat er consequent negatief geschreven wordt over mannen die proberen het anders te
doen, neem die rubriek in 'de Volkskrant' Dag in
Dag uit, waarin 'huismannen' plus elk onderwerp
waarin mannen en zorg gekoppeld zijn, stelselmatig belachelijk worden gemaakt.
Opzij, mei 1993
De werklozen zitten thuis, maar piekeren er niet
over zich huisman te noemen.
HP/De Tijd, 18-07-97
huisruilvakantie, v o r m van vakantie waarbij
twee gezinnen tijdelijk van w o n i n g ruilen.
'Huisruil' is een formule, waarbij je jouw vakantie doorbrengt in het huis van een gezin, dat op
hetzelfde ogenblik in jouw huis logeert. Er worden
dus geen verblijfskosten betaald. Dankzij informatie-uitwisseling weet je vooraf waar en in welk
huis je zal terechtkomen.
Het Nieuwsblad,
16-04-88
huisvrouwensyndroom, lichamelijke klachten
w a a r a a n huisvrouwen zouden lijden en die veroorzaakt w o r d e n d o o r allerlei frustraties voortkomende uit h u n situatie. H e t Amerikaanse
p o p d u o Simon en Garfunkel wist in de jaren
zestig het s y m p t o o m treffend te bezingen in het
liedje ' M r s R o b i n s o n ' .
De kritiek en lage waardering die vrouwen in hun
hoedanigheid van 'alleen maar huisvrouw' kregen,
het gevoel dat ze met open ogen in een val waren
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gelopen, maakten van menige meisjesdroom ten
huis vrouwensyndroom.
Heleen Crul: Schat, staat bet embryo koud?. 1992
Het alom heersende 'huisvrouwensyndroom' dat
Betty Friedan in 1963 beschreef, is inmiddels een
historisch begrip. Overbekend en vrijwel uitgestorven.
De Groene Amsterdammer,
19-10-94
huisvuiltoerisme, het illegaal deponeren van
huisvuil in een naburige gemeente. Pejoratief.
—>
afvaltoerisme'.
De verslaggever, die kennelijk niet helemaal van
hersenchips gespeend is, heeft nog gevraagd naar
het aanbod van 'grofvuil' gedurende de proefperiode. Dat bleek 'licht' gestegen te zijn. Alert voegt
hij/zij aan het berichtje toe dat er sprake was van
enig huisvuiltoerisme, het vervoeren van vuilnis
naar elders, 'maar de gemeente heeft geen inzicht
in de omvang daarvan'. Moet je nu lachen of huilen over zoveel naïef milieufanatisme?
Elsevier, 16-05-92
Gestimuleerd door de nieuwste waan van de dag,
de afvalscheiding, viert het 'huisvuiltoerisme' intussen hoogtij. Hilversummers rijden hun tuinafval, dat slechts af en toe wordt opgehaald, naar
omliggende gemeenten. Baarn vraagt zich vertwijfeld af waar al die extra vuilniszakken vandaan komen.
Elsevier, 2^-0^-92
hulk, informele aanduiding voor een buitengew o o n sterk persoon. N a a r een gelijknamig
populair j e u g d p r o g r a m m a .
Tijdens deze reis één keer in mijn billen geknepen
door een hulk en één keer besprongen door een
hond.
Marjan Berk: Een mooi leesboek, 1994
human beatbox (<— Eng.), het met de m o n d nabootsen van een d r u m c o m p u t e r . Populair bij
hiphoppers. Omstreeks 1984 o n t s t a a n in H a r lem, M a n h a t t a n . O o k de persoon die genoemd
geluid v o o r t b r e n g t , w o r d t h u m a n beatbox gen o e m d . —»hiphop'.
... maar na de vette baspatronen wordt snel een
uptempo rap gestart waar tussen naar hartelust
drummachines, scratching en human beatboxen
weerklinken.
Vinyl, februari 1986
In Amsterdam kunnen breakdancers, boogiërs,

rappers, human beatboxen en scratchers elke zaterdagavond terecht in Akhnaton.
Elsevier, 08-11-86
De rapper begeleidde zichzelf aanvankelijk door
de 'beatbox', een elektronisch muziekapparaat dat
ritmische beats produceert. Toen de beweging in
1984 oversloeg naar Harlem, Manhattan, ontstond de 'human beatbox': de streetkids hadden
zich dermate bekwaamd in het genre, dat zij nu
zelf alle mogelijke begeleidingsgeluiden konden
voortbrengen.
NRCHandelsblad,
28-11-86
Roy Enjoy en Fresh Breeze zijn twee rappers van
Freakeristic, B. Brown en Humpy Quicklips de human beatboxen en The Vinyl Kid is de scratcher,
deejay.
Vinyl, januari 1987
Run en D M C ontpoppen zich als geroutineerde
entertainers. De bebrilde Run niet alleen door zijn
imposante verschijning, maar ook door zijn ratelende raps. D M C met name door zijn human-beatbox-demonstraties, waarbij hij met zijn mond
dicht bij de microfoon de geluiden en het ritme van
de drumcomputer imiteert.
de Volkskrant, 23-05-87
Peggy Lee was op dat moment de human beatbox van de A'damse meiden crew 'Fresh Finesse'.
Oor, 12-03-88
Human Beatbox: het door rappers met de mond
imiteren van de ritmische klanken van een drumcomputer.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
critni's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
Boem-tjaka-boem-tjaka-boem-boem, gaat het en het komt steeds dichterbij! Is het een vogel? Is
het een vliegtuig? Nee, het is een 'human beatbox'
- oftewel, een blanke jongen met een Malcolm Xmuts, die met zijn handen en stembanden op wonderbaarlijke wijze een drumcomputer kan imiteren.
Elsevier, 10-4-93
huppelkut, slang voor 'onnozel en naïef meisje'.
H e t w o o r d w e r d populair g e m a a k t door Youp
van 't H e k tijdens zijn oudejaarsconference van
1989: 'En het aardige is, d a n komen ze binnen
met die nieuwe vriendin en d a t is altijd z o ' n
huppelkut van in de twintig.' De w a r e bedenker
van het w o o r d is evenwel Youps begeleider J o o p
K o o p m a n , voormalig presentator van het tvp r o g r a m m a Twee voor Twaalf. Volgens lezers

van Onze Taal werd het w o o r d al veel eerder
gebruikt in de zin van 'hoertje'.
In de hoofdstedelijke praktijk is deze bedenkelijke nieuwlichterij overigens alweer achterhaald,
want in mijn directe omgeving zie ik steeds minder
middelbare heren die op zoek zijn naar een huppelkut, maar wel veel middelbare dames die het doen
met een troetelboy.
Emma Brunt: Een Rus over de vloer, 1992
Ik zag hem naar Tom Hanks sjokken en dacht
aan het hysterische huppelkutje dat in 1000 Rosen
de hoofdrol speelt.
HP/De Tijd, 07-10-94
Waarom kiezen veel mannen van vijftig een 'huppelkutje' (Youp van 't Hek) en het 'jonge knappe
tweede vrouwtje' (Gert Jan Droge)?
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij'f Erotische etiquette, 1994
Ik weet doorgaans wel zeker dat Anne De Baetzelier, de sympathieke huppelkut, niet aansprakelijk
is voor eventuele humor, maar nu begon ik toch te
twijfelen.
Humo, 13-07-9 j
Bij wijze van hulp regelde hij wat huppelkutjes
die Nederlands wilden leren en zelf vertrok meneer
naar het buitenland.
HP/De Tijd, 17-07-98
Hutchinson-Gilford-syndroom, zie citaat.
Sommige mensen lijden aan een erfelijke afwijking waardoor ze het leven beginnen met abnormaal kort telomeren (DNA-onderdeel aan het eind
van de chromosomen - M D C ). Daardoor worden
ze niet oud. We zien dit onder meer bij mensen die
lijden aan het syndroom van Down ('mongooltjes')
en in nog extremere vorm bij patiënten met het
syndroom van Hutchinson-Gilford. Kinderen met
dit syndroom zien er op hun tiende al uit als verschrompelde bejaarden en sterven doorgaans enkele jaren later aan degeneratie van hart- en bloedvaten.
HP/De Tijd, 07-03-97
huwelijksreislijst, verlanglijst van een bruidsp a a r w a a r o p in plaats van de gebruikelijke geschenken reisbestemmingen staan vermeld.
Een 'huwelijksreislijst' is niet zo'n gek idee.
De Standaard,
ij-06-85
hydrobics (<— Gr. hudör ' w a t e r ' , en n a a r anal,
van aerobics*), t u r n e n in ondiep water, met als
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doel de lichamelijke conditie op peil te h o u d e n .
D o o r de diverse bewegingen komen de meeste
spieren aan bod. O o k aquarobics.
Hydrobic is een nieuw waterpretje: turnen in het
water. Deze nieuwe vorm van aktieve zwembadrekreatie werd in de maanden mei en juni in het Provinciaal Olympisch zwembad in Brugge-Sint-Andries voor het eerst in de Brugse regio aan de
zwembadrekreanten voorgesteld.
De Morgen, 23-08-86
hydrospeed (<— Gr. budör ' w a t e r ' ) , soort vlot
w a a r o p men plaatsneemt bij het beoefenen van
de in de jaren negentig populair geworden sport
hydrospeed(ing),
het afvaren van een rivier met
stroomversnellingen. De deelnemers zijn uitgerust met helmen, reddingsvesten, beschermende kledij en zwemvliezen. O o k : de sport zelf.
Het heet hydrospeed, het gaat hard en het is gevaarlijk. Naar aanleiding van de ongevallenstatistieken heeft de Franse overheid er dan ook op aangedrongen dat er geen hydrospeeds meer mogen
worden verhuurd aan kinderen onder de zestien.
Een bericht uit het Alpengebied.
Nieuwe Revu, 23-08-90
hype (<— Am.-Eng. to hype ' o p p e p p e n , opschroeven'), overdreven, en vaak misleidende,
publiciteit rond een (nog onbekende) artiest of
plaat; v e r k o o p p r o p a g a n d a ; vorm van agressieve p r o m o t i e . M e e r algemeen: een vals of overdreven verhaal. Wanneer zowat alle media eenzelfde fenomeen belichten, spreekt men van een
mediahype.
Wil de hype dat we deze salonnachtegalen in ere
herstellen. Ik mag er niet aan denken.
Humo, 29-11-84
Zelden voldoet een groep aan de verwachtingen
na zo'n van te voren gecreëerde hype.
Vinyl, januari 1986
Verwarring alom, het gevoel groeit dat House
Music niet meer is dan een slimme hype.
Oor, 15-11-86
Vervelend is het, dat alles waarmee Arno Hintjens in aanraking komt naar hype ruikt.
Fabiola, maart 1987
Hype is waar de televisie verschijnt, hype is waar
prijzen worden uitgereikt.
NRC Handelsblad,
10-0^-95
Amsterdam loopt deze zaterdagmiddag uit om in
het Stedelijk de 'hype' van de week te zien: twee

3M

keurige Britten met afgezakte onderbroeken russen
hun eigen uitwerpselen.
Elsevier, 01-0 1-96
hypen (<— Eng. to hype ' o p p e p p e n , opschroeven'), het creëren van een hype".
Op het moment dat een studio begint te 'hypen',
ben ik alweer bezig een volgend project te realiseren.
Nieuwe Revu, 25-06-97
Spice World, als de houdbaarheidsdatum van
deze overmatig gehypte damesgroep niet al voor de
kerst verstreken is.
M O VIE, januari 1998
hyperlink;hypertext link (<— Eng.), verbinding
tussen de verschillende pagina's van informatie
op een cd-rorn (een encyclopedie bijvoorbeeld)
of o p het Internet . —» hypertekst'.
Hyperlinks 'binnen' de Web-site zijn anders van
kleur dan hyperlinks elders op het w w w .
Personal Computer Magazine, januari 1997
Het Woordenboek zelf. Het geeft de verklaring of
omschrijving van informatica termen, waarbij
kruisverwijzingen zijn verwerkt tot hyperlinks.
Computer thuis in bedrijf, februari 1997
Akkoord, dit werk laat zich gewillig doorwandelen, maar dat weegt niet op tegen de eerder beperkte weergave van de multimediale functies, tegen
het schrijnend gebrek aan hyperlinks en
(woord)verklarende zijsprongen en tegen de hemeltergende lapsus die dit naslagwerk zo typeren.
NetWerk, maart 1997
Aan iedere taak kan een hyperlink worden gekoppeld die uiteraard rechtstreeks naar het Web of
Intranet leidt.
Computer'.Totaal, januari 1998
hypertekst; hypertext, d o c u m e n t w a a r i n verwijzingen (gemarkeerde w o o r d e n of hyperlinks )
zijn o p g e n o m e n naar bepaalde informatie
(tekstfragmenten). D o o r met de muis o p het gemarkeerd w o o r d of de hyperlink te klikken,
komt men terecht bij de informatie. H e t world'
wide web is gebaseerd o p het systeem van hypertekst.
Internet spreekt een almaar groter publiek aan
dat op zoek is naar gebruiksvriendelijkheid. De
eerste fase in die evolutie was het ontstaan, in
1989, van een hypermediumsysteem en het begrip
hypertekst. Dat begrip was het einde van het line-

aire schrijfconcept - wij schrijven van links naar
rechts en van boven naar beneden - door in een basistekst de invoer van verbindingen (links) naar andere teksten mogelijk te maken.
Computer Shopping in België, oktober 1996

I

Geschraagd door vakkundig Nederlandstalig
commentaar kan hij immers naar eigen goeddunken door onze natuur wandelen en alle dieren,
planten of andere elementen naar hartelust exploreren. De door middel van hypertext te raadplegen
veelvuldige woordverklaringen doen daar trouwens nog een schepje bovenop.
Netwerk, april 1997

iatrosofie, v o r m van alternatieve geneeskunde
waarbij w o r d t uitgegaan van esoterische inzichten, en dit in combinatie met h o m e o p a t h i e .
De officiële geneeswijze w o r d t daarbij afgewezen. Reguliere geneesheren doen deze alternatieve therapie d a n ook af als kwakzalverij.
'Elke behandelingsmethode heeft voor- en nadelen. Ik heb de iatrosofie meer dan tien jaar bestudeerd en ik kan zeggen dat ik niets dan positieve
ervaringen heb met deze methode.' Aan het woord
is een Vlaamse homeopaat die praktijk houdt in
Kruisland, het homeopathisch opvangcentrum dat
de laatste tijd in het nieuws is gekomen in het kader
vandeiatrosofen.
De Morgen, 14-08-9)
De affaire rond de iatrosofie - een geneeskundig
hersenspinsel dat in de herinnering zal blijven vanwege de opvatting dat pianospelen en gras eten
goed is tegen kanker - deed al vermoeden dat er
doden moeten vallen voordat kwakzalvers worden
ingerekend.
HP/De Tijd, 20-08-93
iatrosofisch, volgens de regels van de iatrosofie*.
De coalitiepartners, CDA en PvdA, willen dat
minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris
Simons (volksgezondheid) korte metten maken
met de praktijken van de zogeheten iatrosofische
genezers in ons land.
Trouw, 13-08-93
iatrosoof, iemand die de iatrosofie* praktiseert.
De inspectie voor de volksgezondheid en het
Openbaar Ministerie onderzoeken vier sterfgevallen waarbij patiënten zijn overleden na behandeling door iatrosofen. Dat zijn alternatieve genezers
die elk ingrijpen van de reguliere geneeskunde afwijzen.
de Volkskrant, 06-08-93
ice (<— Eng.), methamfetamine in kristallijne
v o r m . W o r d t vaak afgeschilderd als de drugsplaag van de jaren negentig, nog gevaarlijker
d a n crack*. H e t h a n d w o o r d e n b o e k van Koenen
( 1 9 9 2 - 1 9 9 3 ) heeft deze slangterm als eerste
o p g e n o m e n . Vaak w o r d t de Nederlandse vertaling ijs* gebruikt.
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De krant publiceerde ook de nadelen ten opzichte
van crack. Veel meer ontsporingen, te merken aan
de zes spoedopnamen per nacht wegens ice-gebruik. De kater is veel ernstiger: zware depressies
die tot twee dagen kunnen voortduren, het gevaar
van spraakstoornissen, ernstige achtervolgingswaan en andere psychotische problemen.
Vrij Nederland, 14-10-89
ice-queen (<— Eng.), koele, h o o g h a r t i g e v r o u w
die geen emoties t o o n t . Slang. —> ijskoningin*.
De ice-queen, zoals ze in de punkdagen is gedoopt, weigert om het gesprek alleen te voeren.
Haagse Post, 08-01-83
Wat zou er toch met 'Jo Lemaire' gebeurd zijn,
die Belgische femme fatale, die stijlvolle 'ice
queen' uit Wallonië?
Vinyl, juni 198 j
De Icequeen die twaalf jaar geleden voor het eerst
van zich liet horen via een twintig minuten durende verkrachting van het 'Onze Vader' lijkt ontdooid.
Oor, 24-09-88
ICI (acron. van intra cervicale inseminatie), zie
citaat. Medisch jargon.
1 e i . Bij Intra Cervicale Inseminatie wordt het
zaad van de partner of donor in de baarmoederhals
gespoten, om verder zijn weg naar baarmoeder en
eitje te vinden.
Elsevier, 31-01-98
icoon (<— Gr. eikön 'gelijkenis, afbeelding'),
overdrachtelijk gebruikt voor iemand die een
grote uitstraling heeft en d a a r d o o r aanbeden
w o r d t als een heilige.
Che Guevara had tijdens zijn leven een enorme
charismatische uitwerking - lang voordat hij na
zijn dood tot een Rembrandt-icoon en een hypnotisch imago op een pop-art poster werd.
Elsevier, 26-07-97
Maar misschien is hij bang om z'n fans, die hem
zien als een icoon van de 'counter-culture' van de
jaren zestig, teleur te stellen.
HP/De Tijd, 01-08-97
Hier ventte Burroughs zijn status als icoon
schaamteloos uit.
Vrij Nederland, 09-08-97
De hele wereld reageerde geschokt. Diana was
een icoon geworden.
Nieuwe Revu, 23-12-97
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Hoe de hoofdpersoon van Hva Peron her tot
icoon in een volstrekt macho maatschappij wist te
brengen beschrijft Alicia Dujevon Ortiz in de gelijknamige biografie.
Vrij Nederland, 10-03-98
ook als c o m p u t e r t e r m : een beeld of tekening op
het computerscherm w a a r m e e een bepaald prog r a m m a kan w o r d e n opgeroepen (door het
aanklikken ervan met de muis). Z o kan het
beeld van een vuilnisbak staan voor het bevel
een bestand uit te wissen. Sinds ca. 1984.
Vensters, muizen, vallende menu's en ikonen zetten hun opmars in de mikro-computerwereld traag
maar zeker verder.
De Morgen, 19-06-87
Apple-computers zijn pioniers in mooie grafische
beelden met een makkelijk te leren besturing via
iconen (computertaal voor pictogrammen). De
concurrent D O S werkt veel ingewikkelder.
Vrij Nederland, 18-04-92
Een van de voordelen van Windows is het overzicht. Bij de start verschijnen de iconen van de toepassingen op het scherm, met een simpele muisklik
start je het juiste programma.
Computer .'Totaal, april 1995
De boosheid van Jobs is begrijpelijk. Als het
brein achter de Macintosh, in 1984 de eerste computer die gemakkelijk te bedienen was dankzij het
gebruik van iconen, werd Jobs zelf een icoon.
de Volkskrant, 28-12-96
Natuurlijk, er is vooruitgang. Mede dankzij Apple zitten er tegenwoordig begrijpelijke iconen en
handige 'windows' in de programma's.
Elsevier, 18-01-97
Onder vier abstracte icoontjes gaan ongeveer
dertig kunstsites schuil, van digitale universa tot
filmscripts en van sculpturen tot acties voor meer
bandbreedte.
NRC Handelsblad,
19-08-97
icsi (<— Eng.; acron. van intra
cytoplasmatic
sperm injection), bepaalde bevruchtingsmethode, waarbij één zaadcel in een eicel w o r d t geïnjecteerd. Deze techniek moet grotendeels een
einde m a k e n aan het probleem van mannelijke
onvruchtbaarheid. Medisch jargon.
De eerste icsi-bevruchting vond plaats in het laboratorium van het Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel,
waar jaarlijks onder leiding van de professoren

A. van Steirteghem en P. Devroey ook nog eens
tweeduizend reageerbuisbevruchtingen (IVF) worden gedaan.
HP/De Tijd, 10-12-93
Anders dan bij de 'gewone' reageerbuisbevruchting (ivf, in vitro fertilisatie) is bij I C S I , naast een
eicel, slechts één zaadcel nodig. Een verschil met
ivf is ook, dat bij ICSI die zaadcel in de eicel wordt
geïnjecteerd. Paren van wie de man onvruchtbaar
is, kunnen dank zij ICSI toch zelf kinderen krijgen,
zij het dat de paren aan strikte voorwaarden moeten voldoen, en de methode slechts in een klein
aantal ziekenhuizen wordt toegepast.
Trouw, 21-06-96
Het medisch vakblad Human Reproduction publiceerde in juni een studie van de gezondheid van
zo'n tweeduizend kinderen die de afgelopen zes
jaar in België via de icsi-techniek zijn verwekt.
HP/DeTijd,
02-10-98
identogram, d o o r de politie elektronisch samengesteld p o r t r e t van een verdachte, o p basis van
de w a a r n e m i n g e n van een ooggetuige, uit reeds
bestaande delen: neuzen, ogen, kinnen enz.;
computergestuurd portret. In het Engelse politiejargon spreekt m e n van een identikit.
Toen zweeg ik verbluft, want op het scherm verscheen, onmiddellijk na het vignet van 'De Politie
meldt...', het identogram van een vrouw.
Avenue, april 1992
iets moois, schertsend voor 'verhouding, relatie'. Sinds het begin van de jaren tachtig.
Iets moois tussen Voorhoeve en Lubbers.
Trouw, 16-04-88
Er bloeit iets moois op tussen die twee, maar zoals dat wel vaker gaat in oorlogstijd: de liefde is
geen lang leven beschoren.
Nieuwe Revu, 16-04-9J
Dan meldt zich als gastvrouw een vreemdsoortig
wezen, gespeeld door Ellen ten Damme, en bloeit
er iets moois op tussen haar en mijn vriend.
Nieuwe Revu, 21-01-98
ijkprijs, prijs die als maatstaf g e n o m e n w o r d t ,
bijvoorbeeld d o o r het ziekenfonds m.b.t. de
vergoeding voor een bepaald geneesmiddel. De
prijs w o r d t d a n genomen van een frequent gebruikt medicijn uit een groep medicijnen met
ongeveer dezelfde toepassing. Sinds het begin
van de jaren negentig.

Dit systeem bestaat op beperkte schaal in de
Bondsrepubliek en heeft daar tot gevolg gehad dat
bijna alle geneesmiddelen uit een groep voor de ijkprijs te koop zijn.
NRCHandelsblad,
23-03-90
Kabinet haalt te dure medicijnen uit fonds. TJkprijzen' moeten bezuinigingsdoel redden.
Het Parool, 31-03-90
Als de Tweede Kamer instemt met het GVS en het
systeem wordt op 1 april van kracht, zijn er vijf
jaar verstreken sinds Simons' voorganger Dees
voorstelde een 'ijkprijzensysteem' voor geneesmiddelen in te voeren.
de Volkskrant, 14-11-90
De brief vervolgt: 'Als een apotheker (een farmaceutische bv) in een jaar voor negen ton heeft
ingekocht aan medicamenten die een ijkprijs van
twaalf ton vertegenwoordigen, dan levert dat verschil van drie ton hem een ton extra inkomsten op,
boven op zijn normale inkomsten van ƒ 10,30 per
receptregel.'
Elsevier, 25-06-94
ijs, voor de definitie zie ice*.
De nieuwe drug, rookbare metafetamine, dat de
straatnaam 'ijs' heeft meegekregen, veroorzaakt
een veel langere euforie dan crack maar ook een
veel diepere depressie. De psychologische gevolgen
zijn naar verluidt veel erger. En in tegenstelling tot
crack heeft men voor de produktie van 'ijs' geen
grondstof nodig die over de grens moet worden gesmokkeld. Het kan zeer goedkoop gemaakt worden in kleine laboratoria, met dezelfde ingrediënten als 'speed' (amfetamine)...
De Morgen, 10-10-89
door het ijs zakken, in de sport gebruikt voor
'verzwakken; een inzinking krijgen'; meer algemeen ook 'falen'. O p g e k o m e n in het midden
van de jaren tachtig, vnl. onder wielrenners.
Breukink was door het rijden van een te groot
verzet definitief door het ijs gezakt en bevond zich
na zijn verlies van 1 " 0 4 ' op de derde plaats in het
klassement op 2"o6' van Hampsten.
Wieier Revue, 24-06-88
In de tijdrit van zondag, constateerde Gisbers een
'neergaande curve bij de diverse kanshebbers'. Ik
voorzie dat er vedetten door het ijs gaan zakken.
de Volkskrant, 18-07-89
Hij zette altijd een paar oogkleppen op en rammen maar. Bij de amateurs kun je zo nog een heel
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eind komen, maar bij de prots zak je door het ijs.
Vrij Nederland, 26-05-90
Een paar dagen later verklaart Michels, voor wie
de 'drie van Milaan' menselijk gezien door het ijs
zijn gezakt, dat Van Basten zijn excuses heeft aangeboden.
Het Parool, 29-12-90
Men schijnt zich overigens nu wel zorgen te maken over de werkgelegenheid in die industrie. Ook
in die zin lijkt men een beetje door het ijs te zakken.
HP/De Tijd, 08-02-91
Rooks is door het ijs gezakt, ik kan het niet anders zeggen.
Vrij Nederland, 27-07-91
De rocksterren van de jaren '70 waren David Bowie, Keith Richards en Lou Reed. Bowie is al jaren
geleden door het ijs gezakt.
NieuweRevu,
28-05-92
op ijs zetten, uitstellen; tijdelijk stopzetten.
M e n kan iets, behalve o p ijs, ook op sterk water
of in de ijskast zetten. Vooral politici zijn dol o p
de op-ijs-metafoor: deze impliceert d a t iets (een
bepaald plan, project) niet uitgesteld, m a a r integendeel goed geconserveerd w o r d t .
Zowel de Europese Federatie van sportjournalisten, als de wereldorganisatie besloten tijdens hun
vergadering in Boedapest hun benoeming van
Krabbel tot sportvrouw even 'op ijs te zetten'.
de Volkskrant, 02-05-92
Mede door persoonlijke omstandigheden heb ik
die plannen op het ijs gezet.
Elsevier, 11-05-96
ijsbal, spel tussen twee ploegen van elk vijf spelers, gespeeld o p een kunstijsbaan. De spelers
dragen schaatsen en proberen doelpunten te
scoren d o o r een balletje in een net te gooien. In
de jaren negentig gehoord o p de radio.
ijsgolfen, het golf spel beoefenen o p ijs. De holes
zijn in het ijs geboord.
Echte golfers golfen door, al ligt er een meter
sneeuw en vriest de stick aan hun handen vast. Ijsgolfen is dan ook een sensatie, want de bal rolt anders dan op gras en het witte panorama werkt bijzonder inspirerend.
Cosmopolitan, januari 1988
ijskonijn, informeel voor 'ongevoelig p e r s o o n ' ;

328

zowel voor m a n n e n als vrouwen gebruikt.
Toen een paar maanden later de nota 'Vrouwen
in de schoolleiding' uitkwam, noemde de pers de
Amsterdamse wethouder 'een ijskonijn, een slimme maar keiharde dame, de Nederlandse
Thatcher'.
Opzij, november 198'j
Maar waar de door 'madness' geplaagde George
vertedering oproept, blijft Victoria een ijskonijn.
Nieuwe Revu, 28-01-98
ook meer positief, in de betekenis 'onverstoorbaar, koelbloedig'.
Hetgeen niet wegnam dat we gefascineerd naar
het almaar voortdenderen van Carlos Lopes hebben zitten kijken, wat een ijskonijn is dat.
Vrij Nederland, 2J-04-85
ijskonijnerij, informeel en schertsend voor 'ongevoeligheid, harteloosheid'.
Lunshof beschuldigde Beatrix ervan met dit soort
koninklijke ijskonijnerij een wig te drijven tussen
koningshuis en volk.
De Groene Amsterdammer,
19-10-94
ijskoningin; ijsprinses, koele, hardvochtige
v r o u w zonder emoties. Deze slangterm w o r d t
vnl. gebruikt door popjournalisten. —> icequeen.
Uitspreken had weinig zin, gezien het feit dat
A.M. opgestapt was en wegreed; ijskoningin.
Rein van der Wiel: Gezicht op Haarlem, 1986
De ijskoningin van de punk is nog altijd even onbenaderbaar als tien jaar geleden, haar ware gezicht verborgen achter een masker.
Haagse Post, 08-10-88
Dit boek is een bijna karikaturaal portret van een
gevoelsarme vrouw. Een ijskoningin voor wie alleen geld en macht van belang zijn, een eigentijdse
Lady Macbeth.
Elsevier, oy-09-91 (over Nancy Reagan)
De Madonna van de rails, de koningin van het
Binnenhof, de Greta Garbo van de Lage Landen,
de minister van Provocatie en Publiciteit. 'Gewoon een kat.' Ijskoningin, ijskonijn.
Opzij, november 1991
(overMaij-Weggen)
Ligt Curran bij ijskoningin Catherine steevast
onder, eventueel vastgebonden aan de spijlen van
het bed, bij zijn vriendin Beth deelt hij de lakens
uit.
Oor, 02-05-92

En gisteren werd het helemaal mooi: de ijsprinses
uit Luik vond een rechter in kort geding bereid
om te bevelen dat de volledige oplage van een ander weekblad uit de handel moest worden genomen.
De Morgen, 01-02-97
IJslandlease, juridische constructie w a a r m e e
Nederlandse gemeentebesturen belastingen
trachten te ontwijken. De truc bestaat erin roerende goederen, bijvoorbeeld een computer, te
leasen bij een maatschappij gevestigd o p IJsland. O m d a t dit land geen lid is van de E U ,
hoeft de B T W van z o procent er niet betaald te
w o r d e n . Van Dale (1992) vermeldt Ijslandroute 'geldroute ter omzeiling van de btw-afd r a c h t ' . Er is ook een Antillenroute*,
waarbij
transacties via de Antillen plaatsvinden.
Zelf doet Leiden niet mee aan de 'IJsland-lease',
de nieuwe truc waarmee gemeentebesturen belasting ontwijken.
de Volkskrant, 02-04-88
ijsrietje, gesofistikeerd rietje d a t zorgt voor verkoeling van longdrinks e.d.; kan tevens gebruikt w o r d e n als ordinair zuigrietje bij ijsgekoelde d r a n k e n . Reclamefolder eind jaren tachtig.
ijswees, ingevroren e m b r y o w a a r v a n de ouders
overleden zijn. M e e r ingeburgerd is de benaming weesembryo. Informeel; sinds het midden
van de jaren tachtig.
En het nageslacht zelf? Dat is al lang niet meer
beperkt tot het 'éénouderkind', de 'reageerbuisbaby', het 'k.i. kind' en het 'adoptie-embryo'. De recentste ontwikkeling is die rond de 'ijsweesjes'.
Vorig jaar werden de voorpagina's gehaald door de
twee ingevroren embryo's wier welgestelde ouders
omgekomen waren.
Robert Henk Zuidinga in Playboy, oj-05-85
ik-tijdperk (<— Eng. the Me-decade, ook wel the
age of Me; gelanceerd door de Amerikaanse auteur-journalist Tom Wolfe in het mei/j u n i n u m mer van 1973 v a n The Critic), b e n a m i n g voor
de jaren zeventig en tachtig, de periode w a a r i n
alles r o n d de eigen persoon draait en er weinig
belangstelling is voor de medemens; 'cultuur
van het narcisme'. Bij ons w e r d de term gelanceerd d o o r het tijdschrift de Haagse Post (erfla-

ter van het huidige HP/De Tijd) in het kerstn u m m e r van 1979. Anja Meulenbelts bestseller
De schaamte voorbij werd hierin als kenmerkend opgevoerd. Dit boek w a s volgens de redactie immers het absolute egodocument: de
persoonlijke groei van een vrouw, getekend als
één lange worsteling. De 'ik-generatie' (Me-generation) w o r d t gevormd door yup (pie)'^prototypes die de innerlijke contemplatie van de
hippies uit de jaren zestig omzetten in een vergaande obsessie met zichzelf.
De lifestyle van de yuppies vertoont sterke iktijdperkachtige trekken, met dien verstande dat ze
de innerlijke versnippering, die voor de ik-tijdperker nog een probleem vormde, tot een gestileerd
spel hebben verheven.
Karla Fohrbeck en Huub Kuijpers: Van totem tot
lifestyle, 1987
In het Ik-tijdperk, waarin het individu steeds
meer centraal staat, is de kleding belangrijk geworden.
Snoecks 1989
Toen God, en met hem alle andere gezagsdragers,
ergens in de jaren zestig dood werden verklaard,
stond een Nieuwe Mens op. Die liet zich niet meer
voorschrijven hoe hij zijn leven moest inrichten en
zijn persoonlijkheid mocht ontplooien, dat deed
hij voortaan zelf. En hoe zijn buurman het deed
moest hij weten. Het Ik-Tijdperk was begonnen.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
Het waren zogenaamde yuppies, twintigers en
dertigers uit de middenklasse die in het midden
van de jaren tachtig in reactie kwamen tegen het in
zichzelf gekeerde 'ik-tijdperk' van het decennium
daarvoor.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Premier Den Uyl verklaarde hun strijd tot onze
strijd. Maar in de daaropvolgende jaren werd het
stil aan het front van de internationale solidariteit.
Het ik-tijdperk bloeide op. Dolle Mina's verklaarden het 'persoonlijke' tot 'politiek'.
Vrij Nederland, 19-07-97
iMac (i van Internet* + Mac(intosh)), nieuw
soort computer, door Apple-baas Steve Jobs o p
15 a u g u s t u s 1998 geïntroduceerd. H e t apparaat valt o p d o o r de eigenzinnige en futuristische vormgeving: uitgevoerd in Bondi-blauw
en ijswit, w a a r d o o r het oogt als een strandbal.
H e t binnenwerk is zichtbaar d o o r het plastic
omhulsel. O o k de muis is in t r a n s p a r a n t plastic

329

uitgevoerd. Wat opvalt is het ontbreken van een
diskettestation, alhoewel een cd-rom -drive
wel aanwezig is. De i M a c is uitgerust met het
Mac-operating* system. Doelgroep zijn de
mensen die voor het eerst een computer kopen
en meteen het Internet opwillen.
Om met de deur in huis te vallen: de iMac is zeker
niet sneller dan vergelijkbare Pentium n-computers.
PC Magazine Belgium, oktober 1998
implementatie (<— Eng. implementation),
eus voor 'uitvoering, invoering'. De t e r m
voor sinds het begin van de jaren tachtig.
m a (1984) geeft een vindplaats uit 1 9 8 2 .
plementeren*.

modikomt
Reins-^im-

Implementatie. Een in zowel de binnenlandse als
de internationale politiek veel gebruikte term voor
'bewerktuiging'. Beslissingen nemen is één ding,
ervoor zorgen dat besluiten ook nog worden uitgevoerd is weer heel iets anders. Daarvoor zijn vaak
speciale uitvoeringsbesluiten nodig om de maatregelen in de praktijk te kunnen brengen. In zijn algemeenheid ook wel het handen en voeten geven
aan een plan; afgeleid van het Engelse implementation.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1990
Implementatie. Uitvoering. Woord dat zich sinds
de uitvinding van het stroomdiagram (concept realisatie - implementatie) heeft vastgebeten in de
woordenschat van zakelijk Nederland. 'Wij stuiten
op een kleine bottleneck bij de implementatie.' Ofwel: het werkt nog niet.
Pieter Kort: Bisnis babbel. Geheimtaal van het
moderne zakenleven, 1996
implementeren (<— Eng. to implement),
uitvoeren; in gebruik nemen; realiseren - gezegd van
bijvoorbeeld een p l a n , een nieuwe techniek, een
nieuwe organisatiestructuur. Vooral in het jargon van politici en a m b t e n a r e n . Sinds begin jaren tachtig. —> implementatie*.
Daarnaast waren bij de geleverde versie van Calamus SL een aantal functies nog niet geïmplementeerd.
Mens & Wetenschap, nr.6/1989
De vier kwamen een stuk of drie, vier keer bij elkaar om te proberen binnen een aantal maanden
met een lijn te komen. Een samenhangende visie
voor de jaren negentig en een plan om de partij zo
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te reorganiseren dat zoiets ook echt geïmplementeerd kan worden.
Elsevier, 28-09-91
Die Engelsen hebben toch een ander soort ervaring dan wij, die hebben weleens gevochten, 'and
that keeps you honest', dan houd je niet zo van
mooie verhalen die toch niet te implementeren
zijn.
HP/De Tijd, 04-03-94
Het initiëren van nieuw beleid en het implementeren van geaccepteerd beleid gaat verder dan bureaucratisch functioneren.
Trouw, 08-07-94
Schiphol was 'in beginsel bereid de nodige maatregelen te implementeren'.
Vrij Nederland, 15-04-95
De truc voor het goed implementeren van NC'S
en N t T P c ' s i n d e bedrijfsautomatiseringzal zijn
om de juiste computer aan de juiste persoon te paren.
Personal Computer Magazine, juni 1997
impulsartikel, artikel dat in een spontane opwelling gekocht w o r d t en niet o m d a t de koper het
echt nodig heeft. H e t w o o r d is in de jaren tachtig in z w a n g gekomen.
Impulsartikel: artikel waarvan de aankoop niet
gepland is, zoals snoep of bloemen.
Wim de Jong en Henrico Prins: Kantoortaal, 1997
impulsijs, ijsje dat in een spontane opwelling
w o r d t gekocht, in tegenstelling t o t bijvoorbeeld
dessertijs d a t men 's morgens haalt o m het pas
's avonds na de maaltijd te eten.
In hun kantoorgebouw in Utrecht Overvecht
doen J.J.F.M. van Dooren, marketing manager ice
cream, en J.H. Debrauwer, marktdirecteur voor
impuls-ijsjes van Iglo-Ola, de wordingsgeschiedenis van het succesnummer uit de doeken.
Elsevier, 20-07-91
inactieven, zij die geen betaalde arbeid verrichten; eufemisme voor 'werklozen'. M e n spreekt
ook wel van
niet-actieven.
Voormalige topambtenaren, zo blijkt uit de verhoren, verwachtten dat sociale partners beleid
maakten om zo veel mogelijk inactieven weer in
het arbeidsproces te reïntegreren.
Elsevier, 29-05-93
'In-aktieven zijn mensen die veelal vrijwilligersarbeid doen. Ik vind dat we moeten spreken van

mensen die betaald werk doen en die dat niet
doen,' zei fractieleider Rosenmöller.
Trouw, 23-09-94
Ondertussen buitelen de ideeën waar die honderdduizenden ongeschoolde inactieven dan wél
aan het werk gezet kunnen worden over elkaar
heen - in de hotels en restaurants, de winkels, de
schoonmaak, het onderhoud, de bewaking, en
vooral in de 'persoonlijke dienstverlening'.
Vrij Nederland, 18-02-95
Door uitkeringsgelden naar de ziekenhuizen te
verschuiven, zou een miljoen inactieven snel kunnen worden geopereerd en onmiddellijk weer in
het arbeidsproces kunnen worden opgenomen.
Elsevier, 05-07-97
inbellen, voor de definitie zie inloggen*.
Als je inbelt bij een access provider krijg je een I P adres toebedeeld.
PC Consument, december 1997
inbelpunt, plaats w a a r m e n contact kan leggen
met het Internet*.
Aangezien er overal in Nederland inbelpunten
zijn, belt de computer tegen lokaal telefoontarief.
HP/De Tijd, 02-02-96
CompuServe, aanbieder van on-line informatiediensten en Internet-toegang, staat niet bekend als
de goedkoopste. Omdat zij niet louter aanbieder is,
maar ook informatiediensten verzorgt, mag ze ook
iets duurder zijn. Heikeler is, dat ze in Nederland
nog niet zoveel inbelpunten heeft.
Computer thuis in bedrijf, februari/maart 1996
Als Tulip in heel Nederland inbelpunten had geopend, zou het een heel ander verhaal zijn.
Zink, juni 1996
Bijna een jaar geleden opende computerfabikant
Tulip een inbelpunt in Den Bosch van waaruit iedereen anoniem en gratis het internet op kon.
PC-Active, mei 1997
inbreken, in figuurlijke betekenis in de politiek:
zich ergens ongevraagd mee bemoeien; tussenbeide k o m e n . O o k 'een scheuring veroorzaken
binnen een andere p a r t i j ' . De t e r m w o r d t al vermeld in het Politiek woordenboek
(1985) van
M a r c o Bunge.
Maar nu zegt Wim Meijer: 'Lubbers heeft ingebroken bij de werkenden.'
Vrij Nederland, 31-05-86
En staat er in het regeerakkoord niet iets over het

inbreken bij Ontwikkelingssamenwerking en Defensie?
de Volkskrant, 04-07-87
De W D probeerde onder de populist Wiegel
reeds in te breken in het traditionele PvdA-electoraat; de sociaal-democraten jagen, na de polarisatiestrategie afgezworen te hebben, sinds enkele jaren verbeten op nieuwe middengroepen.
Nieuwe Revu, 24-10-91
De commissie stelde voor projectministers te benoemen, die desnoods mogen 'inbreken' in de departementale organisatie van hun collega-ministers.
Elsevier, 06-08-94
inburgeringscontract, v o o r w a a r d e n die vervuld
m o e t e n w o r d e n door asielzoekers die de Nederlandse nationaliteit en een bijstandsuitkering
aanvragen. Zij moeten o.m. bewijzen dat ze
kennis hebben van de Nederlandse taal en cultuur. In het contract, d a t de buitenlanders moeten ondertekenen, w o r d e n zij ook gewezen o p
h u n rechten en plichten. O p die manier h o o p t
de overheid de integratie te k u n n e n bevorderen.
Aanvankelijk een voorstel van de V V D ; sinds jan u a r i 1996 in gebruik.
De VVD wil integratie van minderheden bevorderen door inburgeringscontracten in te voeren. Het
gaat daarbij om een overeenkomst tussen de overheid en de nieuwkomer waarin plichten over onderwijs, scholing, arbeidsmarkt, huisvesting en
veiligheid zijn opgenomen.
NRC Handelsblad, 10-09-93
Een allochtone vrouw meldde dat het inburgeringscontract ('steeds meer plichten, steeds minder
rechten') haar deed denken aan de 'struisvogelpolitiek van Nazi-Duitsland'.
Vrij Nederland, 15-10-94
Buitenlandse Zaken wil alleen toegelaten vreemdelingen met een uitkering verplichten een inburgeringscontract te tekenen, omdat die bij weigering kunnen worden gekort op hun inkomsten.
Trouw, 24-02-95
Eind februari stuurde Dijkstal de Kamer een notitie waarin hij de opzet van de inburgeringscontracten uiteenzette. Nieuwkomers moeten een programma van anderhalf tot twee jaar doorlopen,
waarin zij cursussen Nederlands, kennis van de
Nederlandse samenleving en een beroepenoriëntatie krijgen.
de Volkskrant, 28-04-95
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Utrecht voert als eerste Nederlandse gemeente in
burgeringscontracten in. Het college van B Sc W
stelt de raad voor vanaf i januari elk jaar ongeveer
1500 buitenlanders zo'n overeenkomst voor te leggen.
Algemeen Dagblad, 13-07-95
Pas sinds 1 januari van dit jaar worden met nieuwe migranten, van wie een paar duizend per jaar
uit Turkije komen, 'inburgeringscontracten' gesloten en zijn ze verplicht Nederlands te leren.
Elsevier, 23-03-96
De W D heeft altijd aangedrongen op 'inburgeringscontracten' voor vreemdelingen.
Elsevier, 22-02-97
Naar schatting sloten de gemeenten in totaal
17.500 inburgeringscontracten af, waarvan 2.500
met nieuwelingen die zich al voor 1 januari 1996
hadden gemeld, zogenoemde 'oudkomers' (weer
zo'n nieuw woord voor wat per saldo allemaal zich
hier vestigende buitenlanders zijn).
Elsevier, 07-06-97
inburgeringsgesprek, gesprek met een gemeentelijke a m b t e n a a r van de afdeling naturalisatie,
o p basis w a a r v a n een bijstand aanvragende
asielzoeker beoordeeld w o r d t . Een zekere kennis van de Nederlandse taal is daarbij één van
de v o o r w a a r d e n .
Tijdens het inburgeringsgesprek wordt in de regel
niet naar achtergronden gevraagd, noch naar opleiding, baan of inkomen, zelfs niet naar het motief
van de naturalisatie.
Elsevier, 18-04-92
Het examen om Nederlander te mogen worden
dat nu al moet worden afgelegd, het zogenoemde
'inburgeringsgesprek', moet behalve taal ook de
vakken staatsinrichting en maatschappijleer gaan
omvatten.
de Volkskrant, 22-01-94
indexfondsen, zie citaat.
Als al die slimme professionals het niet beter
doen dan het gemiddelde, waarom beleggen we
dan met zijn allen niet gewoon in het gemiddelde?
Z o zagen dus de zogenaamde indexfondsen het
licht - beleggingsfondsen die niets anders doen
dan het kopen van alle namen, of een representatieve selectie, waaruit een willekeurige index is samengesteld. Niks geen last meer van allerlei kosten. En ook geen last meer van tegenvallende resultaten in relatie tot het gemiddelde.
Nieuwe Revu, 24-10-91
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indie (<- Hng.; afk. van independent),
onafhankelijke platen- of filmmaatschappij. Jargon.
In Amerika ook gebruikt voor een particuliere schouwburg, bioscoop enz. Dit woord
w o r d t bij ons vooral gebruikt door in de
popector werkzame journalisten. Sinds ca.
1977Het rommelt gewoon weer een beetje in de Engelse indie-wereld.
Vinyl,

12-12-8*5

De oudere Amerikaanse indies zijn, op Tamla
Motown en A & M na, opgekocht of failliet.
Jeugd en Samenleving, augustus/september
1985
Na een suksesvolle bestorming van de indiecharts kregen ze alras een vet kontrakt onder het
reukorgaan geduwd...
De Morgen, 22-06-89
In de grappige tragikomedie 'Living in Oblivion',
waarin regisseur Tom DiCillo een bitterzoet beeld
schetste van de 'indie'-filmscene, speelde Buscemi
de hoofdrol van een beginnend filmmaker, die alle
moeite van de wereld heeft om zijn dromen op film
vast te leggen.
De Morgen, 10-01-97
'Sample & Hold' valt te omschrijven als experimentele indie-pop...
HP/DeTijd,
17-01-97
House en vooral jungle (dat tegenwoordig meestal drum 'n' bass wordt genoemd) zijn immens populair in Londen, maar er zijn ook avonden met indie-pop.
HP/De Tijd, 09-05-97
Indipop, Indiase p o p m u z i e k .
Sheila Chandra, de ongekroonde koningin van de
Indipop.
Oor, 02-11-85
industriële muziek, muziek uit het post-punktijdperk, de late jaren zeventig. Deze muziek
w o r d t gekenmerkt d o o r elektronische klanken (gebruik van de synthesizer), weinig of
geen melodie, veel noise" en zwaarmoedige
teksten met o n d e r w e r p e n als Nazi-Duitsland, de Sade, horror, p a r a n o i a , z w a r t e magie
enz.
Binnen kringen van industriële muziek geniet dit
duo een zekere cultstatus.
Backstage, oktober 1987
Een eerste kenmerk van de industriële cultuur is
een doorgedreven organisatorische autonomie. De

muziek wordt verspreid via kleine labels als 'Mute'
en'Some Bizarre'.
Patrick Allegaert en Luc Vanmarcke: Op lawaai.
Jeugd en cultuur, 1989
infographics (<— Eng.), met een computer gedrukte grafische voorstellingen. Vaak foutief
gespeld als infograiics. Ook vernederlandst tot
infografie.
Het nieuws wordt kort en toegankelijk gepresenteerd, met veel infografics en kleurenfoto's van behoorlijke kwaliteit.
Trouw, 28-01-94
In Duitsland publiceerde het gezaghebbende en
om zijn bedrij f svriendelijke opstelling bekende
weekblad 'Der Spiegel' enige tijd geleden een
handvol alleraardigste 'infographics' waarin spectaculaire winststijgingen van grote concerns vergeleken werden met het aantal arbeidsplaatsen dat in
diezelfde concerns was weggerationaliseerd.
De Morgen, 25-0-7-97
infomercial (4— Eng.; van information + commercial), commercieel filmpje van een adverteerder die informatie wenst te geven over de
goederen die hij verkoopt. In het Engelse taalgebied sinds ca. 1981, bij ons ongeveer gelijktijdig bekend geraakt.
Het ging niet zonder slag of stoot, die nieuwe formule van Polygoon waarbij de infomercials in de
bioscoop werden gelanceerd. In deze minireportages, die het midden houden tussen een journalistiek produkt en een 'gewone' reclame, krijgen bedrijven en overheid ruimschoots de gelegenheid
zich te presenteren.
Haagse Post, 27-09-86
Infomercials noemen marketing-deskundigen
deze uit Amerika overgewaaide vorm van reclame.
'Infomercials,' doceert Donna Zurcher van Quantum, 'moeten amuseren, informeren en verkopen.'
Elsevier, 15-03-97
En IMG, zijn management-bureau, maakte eenzelfde soort gedachtensprong. Zij produceerden
een uur durende 'infomercial' (gesponsorde documentaire) over Woods die morgenavond op CBS
wordt uitgezonden, getiteld: 'Zoon, held en kampioen'.
NRC Handelsblad, 11-04-97
informatica (<— Eng. informaties; sinds ca.
1967), wetenschap en techniek van de automa-

tische verwerking van gegevens door computers. Bij ons sinds het eind van de jaren zeventig. Eind jaren negentig werd de afkorting it
populair, van informatietechnologie.
Nieuw begrip in informatica.
Titel van artikel in Topics, 25-09-85
Doelstelling van de stichting is 'in het algemeen':
zoveel mogelijk vrouwen en meisjes te betrekken
bij de informatica.
Opzij, mei 1987
In het huidige informatica-geweld passen geen
ambtelijke organisaties meer.
Elsevier, 02-08-97
informatiekunde, het verwerken van gegevens
met behulp van computers; informatica*. De
laatste tijd hoort men vaker it, afkorting van informatietechnologie.
'Maakt een man een fout, dan ligt het aan het apparaat. En vrouwen etaleren hun kennis anders,
die willen eerst de achterkant weten voor ze erover
praten. Mannen roepen wat van bits en bytes,
maar dan moet je niet doorvragen.' Hopelijk dat
het vak informatiekunde, dat sinds kort een verplicht onderdeel is van de basisvorming in het
voortgezet onderwijs, die stereotypie weet te doorbreken.
Opzij, januari 1995
Daarom is er een toenemende behoefte aan deskundigen die kunnen werken op het snijvlak van
informatiekunde en gezondheidszorg.
Kijk, mei 1995
Zo maken meisjes, jongens en docenten in een
gewone les van het nieuwe vak informatiekunde
een vak dat 'gewoon meer iets voor jongens' is.
Alkeline van Lenninge.a.: Wel feministisch niet
geëmancipeerd. Feminisme als nieuwe uitdaging.
De harde kern, 1996
informatiesnelweg, gigantisch informatienetwerk dat computers uit de hele wereld met elkaar verbindt. De uitwisseling van informatie
gebeurt via de telematica* en een telefoonnet
voorzien van glasvezellijnen. Ook wel digitale*
snelweg of elektronische* snelweg genoemd.
In overheidskringen wordt de komst van de informatiesnelweg aangemoedigd. Men kan immers
zowel de dienstverlening aan de burger verbeteren
als de Wet Openbaarheid van Bestuur beter in de
praktijk brengen. Marleen Stikker van de Digitale
Stad Amsterdam plaatst enkele kanttekeningen.
Elsevier, 08-04-95
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Het Internet wordt vaak in één adem genoemd
met de informatiesnelweg, die iedereen toegang
biedt tot een ruime keuze aan informatie in diverse
databanken, telebanking, video-op-aanvraag,
elektronisch winkelen.
Clickx, 10-10-96
Terwijl steeds meer particulieren en bedrijven
zich aansluiten op Internet, is het af en toe aanschuiven op de informatiesnelweg.
Financieel Economische Tijd, 3 1-11-96
infostress, stress die is te wijten aan de overvloed aan informatie die men te verwerken
krijgt; soort moeheid te wijten aan het grote informatie-aanbod. Ook wel
informatiestress.
Het aanbod groeit, maar de gemiddelde waarde
vermindert. Ook het rendement neemt af: tweemaal zoveel informatie leidt niet per se tot tweemaal zo wijze besluiten. Maar onze cultuur is er nu
eenmaal een van 'meer is beter'. Dat zit er diep in.
Ook al leidt het tot infostress.
HP/De Tijd, 14-03-97
De stroom zelfgebakken feiten en weetjes die ze
verspreiden, vermeerdert inderdaad smart, niet
macht. Dat wil zeggen: de consument moet oppassen geen acute infostress op te lopen als hij de
krant openslaat of '2 Vandaag' aanzet.
Elsevier, 08-11-97
infotainment (<— Eng.; van information + entertainment), televisieprogramma dat zowel tot
doel heeft te vermaken (to entertain) als te informeren (to inform). De informatieve w a a r d e
van dergelijke p r o g r a m m a ' s is evenwel miniem.
Bedoeld voor kijkers met weinig eisen. In het
Engelse taalgebied sinds ca. 1980, bij ons iets
later ingeburgerd.
Persconcentraties, new-journalism, Oriana Fallaci, de grafische revolutie, het fenomeen anchorwoman, infotainment. Enkele trefwoorden uit het
pas verschenen boek van Ulrik Nimmegeers - een
algemene inleiding in de perswereld voor de leek.
De Morgen, 03-04-90
Als Nederland 1 infotainment (talkshow) brengt,
dan is er op Nederland 2 een speelfilm te zien, en
heeft Nederland 3 prime time soap.
Vrij Nederland, 12-01-91
We kijken naar MTV. Wat zien we? Reclame.
Clips, stationcalls, advertenties, een beetje infotainment.
de Volkskrant, 31-07-92
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hn het moet gezegd: NTV brengt het nieuws sober
en zonder show - dat is al een prettige ervaring.
'Infotainment' is uit den boze.
Trouw, 04-12-92
Mensen zetten Veronica wel aan voor infotainment of voor nieuwsflitsen, maar niet voor nieuws.
HP/De Tijd, 17-05-96
Je moet de mensen van News/Multimedia één
ding nageven: ze hebben een originele kijk op het
begrip infotainment.
Computer Magazine, december 1996
infozuil, zuil, in een galerij of op straat, w a a r o p
allerlei informatie (gemeenteberichten, zoekertjes e.d.) via een beeldscherm geraadpleegd kan
worden.
Op het beeldscherm van de 'infozuilen' staan niet
alleen trouwkaartjes, te koop aangeboden brommers en het dagmenu, maar ook is er via een camera zicht op de stand van zaken bij de kassa's.
PIP/De Tijd, 05-10-97
ingroeigezin, gezin w a a r i n een pleegkind tot een
bepaalde leeftijd w o r d t o p g e n o m e n .
Nu is dan eindelijk een nieuw pleegadres voor
Pedro gevonden, waar hij in principe tot zijn achttiende kan blijven wonen: een ingroeigezin. Zandbergen zal de begeleiding op zich nemen.
Vrij Nederland, 28-04-90
inhalen: iemand links (rechts)-, zich linkser
(progressiever) of rechtser (behoudender) opstellen d a n iemand anders. Vooral gebruikt
d o o r journalisten en politici. In plaats van inhalen gebruikt men ook wel het w e r k w o o r d
passeren.
Clinton staat dus voor een onoplosbaar dilemma. O p korte termijn is het politiek aantrekkelijk
de concurrent rechts in te halen op het gebied van
de sociale bijstand, de belastingverlaging, de doodstraf en de strijd tegen de misdaad.
Trouw, 25-11-94
Ze vinden de liberaal-democraten - het Britse
D66 - inmiddels te links. Labour heeft hen rechts
ingehaald.
Elsevier, 07-10-9S
Arnold Heertje, jarenlang ingedeeld bij PvdA's
rechterflank, voelt zich in sommige opzichten
'rechts ingehaald' door zijn eigen partij.
HP/De Tijd, 08-11-96
Hun woordvoerder sociale zaken Bert Bakker

probeert met een voorstel om de bijstand te verhogen de PvdA links in te halen.
HP/De Tijd, 28-02-97
De PvdA kan zich toch niet op het minimumloon,
of naar studenten toe, links laten inhalen door
D66?
Trouw, 27-06-97

burgerleven heet dit: inbreken. De politie doet dit
om te kijken of zich hierin smokkelwaar bevindt
en/of om camera's te plaatsen om 'illegale handelingen' zoals het in- en uitladen van smokkelwaar
in busjes en vrachtauto's vast te leggen en/of om
zenders onder auto's te plakken zodat de verdachte
makkelijk kan worden gevolgd.
Vrij Nederland, 06-05-95

inkijkoperatie, opsporingsmethode waarbij rechercheteams in het geheim inbreken in verdachte huizen en kijken of het de moeite loont
om een serieuze huiszoeking te d o e n , en d a n ,
zoals de wet dit voorschrijft, in aanwezigheid
van een rechter-commissaris. Soms w o r d t er
ook afluisterapparatuur geplaatst. Minister
Hirsch Ballin vond in 1994 dat de O p i u m w e t
de politie het recht gaf o m zo o p te treden. Deze
methode is omstreden vanwege het illegale karakter ervan.

In plaats van een huiszoeking, waarvoor de onafhankelijke rechter-commissaris toestemming moet
geven, doet de politie een illegale inkijkoperatie, al
of niet met medeweten van de officier van justitie.
Vrij Nederland, 02-11-96

De centrale commissie van het Openbaar Ministerie, die wordt belast met het toetsen van infiltratieacties en van het gebruik van speciale afluisterapparatuur krijgt ook zeggenschap over de zogenoemde inkijkoperaties van de politie. Deze week
gaf het ministerie toe dat de politie regelmatig inbraken pleegt in verdachte loodsen en andere bedrijfsruimten om er bijvoorbeeld verborgen videocamera's te installeren.
de Volkskrant, 08-04-94
En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, verscheen in april het rapport-Wierenga, waarin melding werd gemaakt van inkijkoperaties - alweer
een reden voor de advocaten om de zaak te laten
opschorten.
HP/De Tijd, 10-06-94
Wel heeft de Tweede Kamer tijdens het debat over
de iRT-affaire besloten te onderzoeken of een parlementaire enquête kon worden ingesteld naar opsporingsmethoden van de politie in het algemeen.
Daarbij zou de iRT-affaire opnieuw ter sprake komen, maar ook de zogenaamde inkijkoperaties van
de politie.
NRCHandelsblad,
29-08-94
Maar nogmaals: waar ligt de grens? Bij de 'inkijkoperaties', waarbij in het geheim wordt ingebroken in schuren, loodsen en garageboxen?
Vrij Nederland, 29-10-94
Inkijkoperatie. Eufemisme voor omstreden politiehandeling: zonder dat de persoon in kwestie
hiervan op de hoogte is gesteld, zich toegang verschaffen tot diens woning, garage of schuur. In het

Omdat rechercheurs diverse inkijkoperaties in
loodsen hadden verzwegen, liep de zaak tegen
Henk R. stuk.
Elsevier, 30-11-96
inlegger(tje), een simpele, nauwelijks te missen
scoringskans in een voetbalwedstrijd.
Mario Been heeft zijn nieuwe werkgever zijn eerste dienst bewezen. De Rotterdammer bezorgde
Roda met zijn eerste treffer twee punten in het
thuisduel tegen Willem 11 (1-0). Been deed dat met
een ordinaire 'inlegger', nadat de bal na een lange
trap van Broeders over doelman Roland Jansen
was gestuit en richting het lege doel rolde.
Het Parool, 19-01-91
Enfin, voordat de Amsterdammer een naasttikkertje maakte van een inleggertje, had het 3-0
moeten zijn.
Trouw, 12-11-93
inloggen (<— Eng. to log in), zich identificeren
wanneer men toegang wil krijgen tot een netwerk. Vaak m o e t m e n d a n een w a c h t w o o r d o p geven. Sinds midden jaren tachtig. —> inbellen .
De 'inlogprocedure' is erg simpel. Volg de vragen
en het komt altijd goed. Wanneer je met een gewoon modemprogramma werkt zoals 'Procomm'
of'Telix', dan werk je met ' A N S I - B B S ' emulatie.
PC Consument, oktober 1994
Veel vrouwen loggen, uit angst om besprongen te
worden, daarom niet meer in onder hun eigen
naam maar noemen zich Frank of Mark.
Nieuwe Revu, 02-11-94
Door in te loggen als directeur wist de zestien
jaar oude cracker enkele hamburgers serverende
vrienden ongemerkt een forse loonsverhoging te
bezorgen.
Kijk, mei 1995
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Ten opzichte van eind vorig jaar loggen nu twee
keer zoveel Nederlanders - een half mi ljoen - gemiddeld één keer per week in op het wereldwijde
computernetwerk.
Nieuwe Revu, 05-06-96
Met internet kunnen huizenkopers voortaan
zonder hulp van een makelaar een huis zoeken. Ze
hoeven slechts in te loggen op de 'homepage' van
een aangesloten makelaar.
Elsevier, 21-09-96
Thuis, in Amsterdam, had ik uiteraard onderzoek gedaan: zou het mogelijk zijn om er een soort
zwevend Internet-provider-abonnement op na te
houden? Beter gezegd: zou ik niet alleen in Amsterdam kunnen inloggen bij mijn provider, maar
ook (ik zeg maar wat) op Guam of in Zuid-Argentinië.
PC Consument, december 1996
Lydia Rood zou vervolgens op regelmatige tijden
moeten inloggen om de meest recente versie te beoordelen, om ook daarin weer wijzigingen aan te
brengen.
HP/De Tijd, 03-01-97
Hij logt in op 'Medline', een medische dienst op
internet, en gaat als een bezetene over aidsmedicijnen lezen.
Elsevier, 01-02-97
Ik geef toe dat ik het niet kon laten om even bij
het Hilton in te loggen.
Computer'.Totaal, juni 1997
In principe kunnen de gegevens van eenieder die
inlogt (net als bij direct mail via de postbode gebeurt) worden opgeslagen in een bestand.
HP/De Tijd, 20-01-98
Het inloggen op zijn site 'Dutch Extreme' kost
bijna vijf dollar.
Vrij Nederland, 28-02-98
inroosteren, een plaats geven in een les- of werkrooster.
Inroosteren. Wordt gebruikt in het kader van het
opstellen van vakantieroosters, maar meer nog
voor het vaststellen van zogenaamde ATV- of ADVdagen. Wordt ook gebruikt om een vergaderschema vastte stellen.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
...het werk vergt zoveel van de ouders dat die hun
vrije tijd even planmatig inrichten als hun werk en
hun kinderen inroosteren alsof het zakelijke afspraken zijn.
Elsevier, 02-08-97
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De volgende mensen zitten in tariefgroep 1 wet i-i,
zijn dus te duur. Niet meer inroosteren of gehjk lo
zen.
HP/De Tijd, is-08-9inscannen, met een scanner (documenten) in de
computer opslaan.
In plaats van plaatjes inscannen zouden kunstenaars de poëzie van de programmeertaal voor
computers moeten doorgronden en daarmee aan
het werk gaan.
Trouw, 02-01-98
inschalen, een plaats toekennen in een rangorde;
de status van iets of iemand vaststellen; in een
bepaalde loonklasse onderbrengen.
Der Spiegel signaleerde dat andere critici de Nederlandse auteur al hadden ingeschaald in de rangen van Thomas Mann en Robert Musil.
HP/De Tijd, 14-05-93
In elk geval lijkt mij dat nu de ware leeftijd toe;
wat dat betreft is het vervelend dat de avonturen
zozeer als kinderboek zijn ingeschaald dat een
beetje middelbare scholier zich niet meer denkt te
kunnen vertonen met Alice.
de Volkskrant, 23-09-94
Bij een looncontrole door de Horecabond FNV
begin 1992 bleken de negen werknemers veel te
laag ingeschaald.
de Volkskrant, 13-10-94
Nu de nationale wielerronde is ingeschaald in de
hoge klasse 2.1, is geen inspanning te groot om die
kwalificatie ook te behouden.
Trouw, 29-08-97
Dierenarts Eric Laarakker wenst niet te worden
ingeschaald bij 'Celestijnse belofte'-lezers, zweethut-bezoekers en Jomanda-volgers.
HP/De Tijd, 10-10-97
inschatten (<— D u i . einschatzen),
beoordelen;
taxeren. Sinds de tweede helft van de jaren zeventig. D o o r veel t a a l k u n d i g e n nog als een verwerpelijk germanisme beschouwd, al is het in
de jaren negentig geleidelijk algemeen ingeburgerd geraakt.
Verhoeven wordt door de experts hoog ingeschat.
NRC Handelsblad, o 5--09-81
Zijn gewicht op de latere werking van het Kabinet kan ondertussen niet zomaar worden 'ingeschat'.
Nederlands van Nu, maart/april 1982

Een modeverschijnsel was ook het werkwoord
'inschatten'; de kritische toehoorder kon de gedachte vaak niet van zich afzetten dat 'inschatten'
gebruikt werd omdat het gewichtiger klinkt dan
'schatten', want een wezenlijker onderscheid valt
er nauwelijks te bedenken.
J.G.A. Thijs: Taal ter sprake, 1984
De enige intelligente politiek is de politiek van de
terugtocht. Kok zal dat wel juist inschatten, maar
op departementaal niveau heerst nog de ethische
bevoegdheid.
Elsevier, 04-01-97
Vooral in de Verenigde Staten doet Ahold het beter dan de top van het concern enkele maanden geleden zelf inschatte.
Elsevier, 17-05-97
Hij ging al zijn paspoorten na en schatte in wat
bij die persoon paste.
Nieuwe Revu, 09-07-97
inschatting, het inschatten*.
Kist had naar mijn inschatting vooral succes bij
de Leidenaren, en de oud-Leidenaren elders in het
land.
Elsevier, 13-12-97
inseinen, o p informele wijze o p de h o o g t e brengen; inlichten. Deze modieuze t e r m w o r d t sinds
het begin van de jaren tachtig gebruikt.
Ik sein je in als ik wat over die prentjes verneem.
Avenue, april 1992
Moniek is een Nederlandse zakenvrouw in Cairo.
Ze is net terug uit Dahab en wil ons wel even 'inseinen' over de plaatselijke 'do's and don'ts'.
HP/DeTijd,
01-08-97
Ze beschikken over een arsenaal aan 'spin doctors', die de pers tijdig inseinen wat het belang van
de toespraak is.
Elsevier, 14-03-98
insert (<— Eng.), jargon voor 'tussenvoegsel, bijlage (van een blad)'.
Inserts: 1) bijsluiters. In brieven of verpakkingen
een ingesloten tekst met informatie over een product; 2) ingehechte bijlage.
Stefan Lievens en Gilbert Mertens: Communicatie, een evoluerend begrip, een nieuwe woordenschat, 1981
Wat Cosmo soms wel heeft, zijn de zogenaamde
inserts. Dat zijn bijlagen die in ons blad worden
opgenomen. Bijvoorbeeld van het 'wolmerk'.
Vrij Nederland, 13-08-88

inslaper, slaapmiddel.
Naarmate de Tour vordert, nemen de slaapproblemen toe. Leinderts verstrekt inslapers, maar
niet van harte.
Vrij Nederland, 26-07-97
inspraakvergadering, openbare vergadering van
een gemeentebestuur waarbij burgers h u n zegje
mogen doen.
Het fenomeen 'inspraakvergadering' heeft de
laatste jaren een hoge vlucht genomen. Burgers en
bewoners mogen reageren op plannen van hun gemeentebestuur. Er mag niks doorgevoerd worden
voordat dat traject netjes is doorlopen. Een mooi
staaltje Hollandse vergaderzucht.
HP/De Tijd, 03-02-95
inspreekstem, c o m m e n t a a r s t e m bij televisiedocumentaires, tekenfilms e.d. Als metoniem
ook voor de persoon die deze c o m m e n t a r e n
geeft. —> voice-over*.
Ik werk als 'inspreekstem' voor documentaires, bedrijfsfilms en video's, maar vooral voor
reclamespotjes, bijvoorbeeld die van Libresse en
Barbie.
HP/DeTijd,
08-03-96
inspringcontract, deeltijdcontract, o p g e m a a k t
tussen werkgever en werknemer waarbij de
laatste zich ertoe verbindt tijdens bepaalde uren
in te springen. —> afroepcontract*.
Door rechterlijke uitspraken is inmiddels meer
duidelijkheid verkregen over de rechtspositie van
flexibele krachten. De rechter kijkt daarbij altijd
naar de 'feitelijke' situatie. Ook al noemt de werkgever zijn contract met de werknemer oproep-,
nuluren-, inspringcontract of wat dan ook, dat
doet er niet toe als in feite gewoon sprake is van
een arbeidsovereenkomst.
Opzij, oktober 1987
instantloterij (<— Eng. instant lottery; sinds ca.
1976), loterij waarbij de spelers onmiddellijk
k u n n e n n a g a a n of ze al d a n niet gewonnen hebben door een laagje verf weg te krassen. H e t
w o o r d w o r d t bij ons sinds begin jaren tachtig
gebruikt. Gebruikelijker is krasloten*, een
w o o r d dat al door de meeste w o o r d e n b o e k e n is
opgenomen.
Bovendien gaat gemiddeld maar 27 procent naar
goede doelen. Dat gemiddelde wordt vooral be-
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paald door de Sporttotalisator, de Instantloteri] en
de Totalisator.
Nieuwe Revu, 10-12-97

gemeten. 1 lever met 6-4 winnen dan 1 - o . Die in
steek zie je nergens.
Nieuwe Revu, 18-03-98

instapcursus, cursus w a a r a a n men o p ieder gewenst m o m e n t kan beginnen, o m d a t er geen begin en ook geen einde voorzien is. In de jaren
negentig meermaals gehoord op radio en televisie.
Instapcursus. Een woord dat wel gebruikt wordt
voor cursussen, waaraan men op elk moment kan
deelnemen. Er is aan de cursus bij wijze van spreken geen eind en geen begin.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991

instralen, p a r a n o r m a l e handeling en geneeswijze, bestaande in het doorgeven van kosmische
energie aan bepaalde voorwerpen of aan (zieke)
mensen. H e t instralen gebeurt door een mediu m . De t e r m w o r d t sinds de tweede helft van de
jaren tachtig gebruikt, en vrijwel uitsluitend
m.b.t. de Nederlandse spirituele genezeres Jom a n d a . —> healing'.
Niettemin, Jomanda is de nieuwe ster - ze straalt
zelfs een weekblad in - en op televisie zijn programma's als 'Omega' over de 'bovennatuurlijke
werkelijkheid' (EO) of'Tineke en de paranormale

insteek, in het modieuze taalgebruik van vnl.
politici en a m b t e n a r e n informeel voor 'bedoeling, oogmerk; aspect; invalshoek; bijdrage'. In
het midden van de jaren negentig opgekomen
en voor het eerst gesignaleerd d o o r Kuitenb r o u w e r (1996). H i e r v a n afgeleid, m a a r veel
minder frequent, is het w e r k w o o r d insteken
'ter sprake brengen' (De Jong en Prins, 1997).

wereld' (RTL).

Van Hout en andere contacten woonden in een
buurt waarbij de mensen verontwaardigd in zo'n
geval uitriepen: 'Wat moesten die klerelijers van de
politie hier? Heb je ze het bos in kunnen sturen?'
Een fundamenteel andere 'insteek'. In die zin zijn
mij wel bepaalde normen en waarden bijgebracht.
Nieuwe Revu, 16-07-97
Insteek: 1) invalshoek; 2) onverwachte bemoeienis waaruit iemands verkeerde inzicht blijkt.
Wim de Jong en Henrico Prins: Kantoortaal, 1997
De burgemeesters en de politiekorpsen zien een
voetbalwedstrijd nog te vaak als een enorme bedreiging. Die insteek is verkeerd.
NRCHandelsblad,
21-11-97
In politiek Den Haag wordt bij voortduring door
ambtenaren en politici bij iemand iets ingestoken.
Het is sowieso een gangbaar begrip. Op het Binnenhof wordt echter ook het zelfstandig naamwoord insteek gebruikt. Het wordt gehanteerd in
de betekenis van een bepaalde (politieke) strategie
uitzetten: wat is jouw insteek bij het debat?
Emile Bode en Menzo Willems:
Binnenhofbargoens, 1997
Adriaan moet naar school. Dat is de nieuwe insteek.
HP/DeTijd,
23-01-98
Iedere wedstrijd zit ik dit seizoen in de Arena te
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Elsevier, 14-01-95
Krijgt Jomanda écht een eigen televisieprogramma? Ik ben doodsbang voor ingestraalde televisietoestellen.
Nieuwe Revu, 18-01-95
Hoeveel mensen hebben zich al niet door Jomanda laten 'instralen'?
HP/DeTijd,
08-06-97
intakecentrum (<— Eng. intake ' o p n a m e , toelating'), o p v a n g c e n t r u m voor asielzoekers. Sinds
de tweede helft van de jaren tachtig.
Het kabinet gaat twee grote registratiecentra
voor asielzoekers inrichten aan de grens met Duitsland en België. Staatssecretaris Kosto van Justitie
zei donderdag in de Tweede Kamer dat deze
'intakecentra' als 'sluis' zullen fungeren voor de
daadwerkelijke opvangcentra voor asielzoekers.
de Volkskrant, 25-03-94
Méér mensen voor de Koninklijke Marechaussee
op Schiphol, een versterking van de 'vliegende brigades' in de grensstreek, 'intakecentra' in de onmiddellijke omgeving van de Duitse en Belgische
grens en controles in internationale treinen.
Vrij Nederland, 30-04-94
intakegesprek (<— Eng. intake ' o p n a m e , toelating'), eerste, verkennend gesprek met een nieuwe cliënt of medewerker. Term uit de zachte
sector. Eveneens gebruikelijk bij headhunters
en outplacement ' - b u r e a u s . Sinds het begin van
de jaren tachtig.
Na een intake-gesprek bleek dat zijn zuster hetzelfde probleem had.
Opzij, juli/augustus 1992

Bij VALK wordt het programma na een intakegesprek afgestemd op aard en oorsprong van de
angst.
Elsevier, iy-09-94
Mag ik even wat vragen? Heeft meneer al een intakegesprek?
Youp van 't Hek: Makkelijk praten. Tien jaar
theater, 1995
Van Gaal maakt mensen bij het intake-gesprek al
duidelijk dat het niet de bedoeling is dat je Ajax
schaadt.
Nieuwe Revu, 21-08-96
Maar volgens de schietclubs vindt de grootste selectie van leden het eerste halfjaar al plaats. Sommigen voeren een intake-gesprek, anderen wachten rustig af in de wetenschap dat sensatiezoekers
er binnen een paar maanden de brui aan geven.
HP/De Tijd, 13-12-96
Ze zijn niet opgewassen tegen wachtlijsten, intake-gesprekken en de vaak strenge voorwaarden die
aan behandelprogramma's vastzitten.
Trouw, 04-07-97
intellecto, in jeugdslang een minachtende aanduiding voor een intellectueel, m a a r vooral
voor iemand die de indruk wil wekken een intellectueel te zijn. W o o r d e n met de uitgang -o
zijn erg populair onder jongeren. Kuitenbrouwer (1987) wijdde er ruime a a n d a c h t aan. Andere klassiekers zijn arro*, aso* en Limbo*.
De intellecto's onder ons hebben net de prachtige
Engelse documentaire over de Spaanse Burgeroorlog via de vPRO-tv achter de kiezen.
Oor, 06-09-86
Bij welk clubje wij horen? Ergens tussen de intellecto's en kraakpotten in, schat ik.
Haagse Post, 06-12-86
In dit broeinest van Vlaamse intellecto's.
Vinyl, september 1987
intelligente box;- koffer, in Vlaanderen gebezigde aanduiding voor een plofkoffer*.
Dat vindt minister Vande Lanotte ook, die zelfs
voorzag dat na de introductie van de 'intelligente
box' de 'derde man' wel weer kon verdwijnen.
HP/De Tijd, 23-01-98
Geld verdienen met een zogenaamde intelligente
koffer is niet noodzakelijk bevorderlijk voor de veiligheid van de begeleiders.
De Morgen, 14-04-98

intensivist, iemand die opgeleid is in de intensive-caregeneeskunde. In sommige landen van
E u r o p a (België bijvoorbeeld) is deze opleiding
bij wet en koninklijk besluit geregeld. De t e r m
bestaat al vrij lang, m a a r werd n o g d o o r geen
enkel w o o r d e n b o e k gehonoreerd.
Veel jonge artsen met een specifieke belangstelling voor ie-geneeskunde zijn van mening dat veel
meer i c u ' s professioneler gerund zouden moeten
worden met full-time intensivisten, meer dan nu
het geval is.
NRC Handelsblad, 14-06-9 7
interactief, modewoordje d a t begin jaren tachtig o p d o o k ; in de computerwereld slaat het o p
een v o r m van communicatie van de gebruiker
met een c o m p u t e r p r o g r a m m a . Hij of zij bepaalt
d a n zelf de aard en de v o r m van de gewenste informatie. Voorbeelden van interactief materiaal zijn de cd-rom* en de beeldtelefoon. Interactieve televisie veronderstelt een wisselwerking tussen de kijkers en de m a k e r s .
Verschillende analisten van Wall Street zweren
bij Blockbuster. Ze waarderen het als een zeer veilige belegging. 'Mocht interactieve televisie tegen
het jaar z o i o Blockbusters videoverhuur eruit
drukken, dan zijn we allang binnen.'
Elsevier, 24-07-93
Drie in Eindhoven uitgevonden produkten moesten Philips gezond naar de nieuwe eeuw brengen.
De Eindhovense breedbeeldtelevisie ligt inmiddels
in de elektronische prullenmand. Maar de digitale
compact cassette, dec, wint het in geluidskwaliteit
voorlopig van Sony's minidisc. Cd-i, de 'interactieve' televisie, wordt steeds beter.
Vrij Nederland, 04-09-93
Interaktieve televisie staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste praktische toepassingen komen er nu aan. Alcatel gaat de apparatuur leveren
voor een Brits proefproject met het 'video on demand' (VOD) systeem. Via de telefoonlijn kan de
konsument kontakt zoeken met een videoleverancier en kiezen uit talloze films.
De Morgen, 16-03-94
In Rotterdam was een conferentie over de toekomst van het boek, interactieve literatuur, internet.
de Volkskrant, 21-10-94
Veronica kijkt met een grote dosis realiteitszin
naar interactieve media. In het begin wil iedereen
iets interactiefs doen. Spannend. Maar wat ga
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je nou interactief doen? Dat was bi] Veronica
precies zo. Wij hebben het blad, de radio-en tvprogramma's. En iedereen wilde iets interactief
doen.
Wave nr.8, februari/maart 199 s
Wat Teleselect uiteindelijk voor ogen staat, is interactieve televisie, waarbij de consument zelf bepaalt wat hij ziet en niet afhankelijk is van wat de
omroep op dat moment uitzendt.
Trouw, 24-03-9y
'Deadmeat' is het eerste interactieve boek, aldus
QHP/De Tijd, 13-06-97
interface (<— Eng.; afk. van
gebruikersinterface), computerbesturingssysteem, bijvoorbeeld W i n d o w s of M a c - O s w a a r d o o r de gebruiker met zijn computer kan communiceren.
H i e r d o o r w o r d t het mogelijk o m o p een overzichtelijke en intuïtieve manier allerlei opdrachten (via grafische m e n u ' s ) , aan het systeem te geven. Bij p r o g r a m m a ' s o p cd-rorn bijvoorbeeld, w o r d e n de o p d r a c h t e n aan de computer voor de gebruiker vertaald in een grafische weergave met symbolen als k n o p p e n b a l ken, pijltjes, iconen e.d. H i e r d o o r w o r d e n deze
o p d r a c h t e n , of voor de computer verstaanbare
codes, omgezet in mensentaal.
Interface (tussengezicht) in de elektronica: voorziening die de verbinding tussen twee componenten van een complex systeem verzorgt, door omzetting van signalen van een voor de ene component geschikte vorm in een vorm die geschikt is
voor de andere component. Bijv. een computerprogramma dat de gebruiker zijn opdrachten gewoon
in 'mensentaal' laat geven, en die opdrachten vertaalt in voor de computer verstaanbare codes, en
omgekeerd de codes die de computer oplevert omzet in mededelingen in 'mensentaal'.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Ondanks de slechte interface is deze cd echter
zeer bruikbaar: gewoon een telefoonnummer opzoeken gaat immers prima.
PC-Active, januari 1997
Na het opstarten krijg je een interface te zien
waarin je je meteen goed thuisvoelt.
Computer Magazine, februari 1997
De interface heeft vanzelfsprekend een face-lift
ondergaan, en is in alle applicaties gelijk.
PC-Active, mei 1997
In Amerika hebben ze nu een interface ontwik-
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keld waarmee je spellet|es kan besturen niet |e her
senen.
Nieuwe Remt, 1 1-06-9interieurverzorger,-ster, eufemisme voor
'schoonmaker, s c h o o n m a a k s t e r ' . Sinds eind jaren zeventig.
De dame aan de bar was, te oordelen naar haar
kelig timbre, niemand minder dan zijn interieur
verzorgster Floor Pluus.
Haagse Post, 10-09-86
Dat ze weer moest tobben met interieurverzorgsters met pretenties en veel schoonfamilie...
Marjan Berk: Rook in de ribben, 1987
Dat Sjiel in een tijd dat een werkster geen werkster meer was, maar een 'interieurverzorgster' van
'poetsnimf' sprak, moest als een speelse, nog net
toegestane concessie aan de goede, oude tijden
worden uitgelegd.
A.F.Th, van der Heijden: Onder het plaveisel het
moeras, 1 996
intern verzuim, eufemisme voor 'niets uitvoeren
op de werkplek'. In de jaren negentig gehoord
op de radio.
Internet, het grootste computer-communicatienetwerk ter wereld, w a a r d o o r gecommuniceerd
kan worden tussen verschillende onderzoeksgroepen en personen. Van oorsprong een militaire uitvinding, in de jaren zestig opgezet door
het Pentagon o m Amerika te laten overleven als
een a t o o m a a n v a l een deel van het computersysteem zou uitschakelen. G a a n d e w e g m a a k t e n
ook universiteiten er gebruik van. R o n d 1994
werd het aantal gebruikers geschat op rond de
4 0 miljoen, en dit o p 11.000 netwerken in 70
landen. M e r k o p d a t het w o o r d in deze betekenis steeds met een hoofdletter geschreven
w o r d t . Z o niet, dan slaat het o p om het even
welk netwerk.
De Stones beschikken zelfs over hun eigen adres
op Internet, waar souvenirs kunnen worden besteld.
Oor, 03-12-94
Op het Internet - het wereldwijde netwerk waarop meer dan dertig miljoen computers zijn aangesloten - werden al 'sniffer-programma's ontdekt in
knooppunten waar lijnen elkaar kruisen.
Knack, 04-0 1-95
Minister Kinkel hield vorige week vanachter zijn

bureau een on-line-conferentie voor de 2,5 miljoen
Internet-abonnees die Duitsland inmiddels rijk is.
Elsevier, 28-01-95
Zit u al op Internet? De informatie-snelweg
wordt in razend tempo populair en er komen
steeds meer Internet-providers.
PC-Active, februari 1995
De eerste, Amerikaanse crimineel gaf zichzelf vorige maand aan in Guatemalastad nadat een plaatselijke Internet-gebruiker hem had herkend van
een foto die de FBI via het Net had verspreid.
Elsevier, 08-06-96
internetcafé, voor de definitie zie cybercafé*.
Met een Internet-café wordt bedoeld: een café
waar computers staan die verbonden zijn met Internet. En niet een café dat je op Internet kunt vinden, want ook dergelijke cafés willen zich nog wel
eens Internet-café noemen.
PC Consument, januari 1997
internetten, surfen" o p het Internet*.
Voor wie liever gaat internetten dan sportnetten:
Mystère, tel. 020-6202970.
Trouw, o5-04-96
Dankzij de braille-regel of de spraak-synthesizer
kunnen ze ook 'internetten' en in principe alle mogelijke programma's gebruiken, zoals de reisplanner van N S .
Trouw, 04-10-96
Internetten kan ook wanneer je alleen MS-DOS of
o s / 2 gebruikt, maar dan is er veel minder keus.
Clickx, 10-10-96
'Meneer?' Miriam wijst naar het bord waarop
een Internetadres staat geschreven. 'Ja, ja, we gaan
zo internetten,' stelt Van Gils haar gerust.
de Volkskrant, 19-10-96
Hij probeert dagenlang tevergeefs te faxen en te
internetten...
Elsevier, 18-01-97
Als ik zit te Internetten zal ik er niet naartoe clicken, zelfs niet uit nieuwsgierigheid.
HP/De Tijd, 07-03-97
internetter, iemand die regelmatig o p het Internet* vertoeft.
De telefoonteller tikt door zolang je verbonden
bent. En de factuur van Belgacom wordt dus steeds
zwaarder. Internetters kennen natuurlijk de trucjes: bel zonaal.
Netwerk, februari 1997

intifada (<— A r a b , 'beving, o p r o e r ' ) , o p s t a n d
van de Palestij nen in de door Israël bezette gebieden; c a m p a g n e van ongehoorzaamheid in de
Gazastrook. Begon eind 1987 en bereikte een
h o o g t e p u n t toen Palestijnse boeren gedood
werden d o o r een Israëlische taxi die op hen inreed. Palestij nen begonnen toen met stenen te
gooien, w a a r n a Israëlische militairen het vuur
openden. Gedurende de eerste m a a n d e n van
1988 escaleerde het conflict.
'Veertien maanden Intifada, wat doen wij ermee?'las zij.
Daphne Meijer: Resten van de eeuw, 1993
Het gaat pas fout als speculaties worden doorgetrokken naar de toekomst. Als wordt gesproken
over een nieuwe intifada in de Gaza-strook en op
de Westoever, geleid door Arafat en zijn 30.000
Palestijnse politiemannen.
HP/De Tijd, 14-06-96
Michael Jackson zal tijdens een concert in Tunis
een lied zingen waarin de intifada, de Palestijnse
opstand wordt geprezen.
Trouw, 04-10-96
Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat
een nieuwe intifada in bezet gebied zou uitbreken.
HP/De Tijd, 16-05-97
intikker(tje), simpele, nauwelijks te missen scoringskans in een voetbalwedstrijd. —>
inlegger (tj e)*.
Maar ik droom niet van spectaculaire omhalen
of steenharde kopballen. Ik vind elk doelpunt wel
leuk. Ik schep al een groot genoegen in een simpel
intikkertje.
Nieuwe Revu, 19-09-91
Naast de hoeveelheid overtuigt ook de kwaliteit
van zijn goals. 'Intikkertjes', frommelgoals, laat
hij over aan Johan Lammers, zijn collega in de
spits.
Vrij Nederland, 08-10-94
intranet, besloten c o m p u t e r n e t w e r k dat
gebruik m a a k t van de internettechnologie, zoals navigatiesoftware, z o e k p r o g r a m m a ' s ,
nieuwsgroepen*,
mail enz. Intranet is d a n ook
een geschikte manier o m d o c u m e n t a t i e en informatie binnen de interne organisatie te distribueren. De voordelen van Internet* komen
hierdoor binnen het bereik van elke onderneming.
Ook bij Shell en KLM wil men met een intranet de
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onderlinge band tussen de verschillende vestigingen versterken.
Elsevier, 05-10-96
Sterk in opkomst zijn de zogeheten intranetten:
interne bedrijfsnetwerken die gebaseerd zijn op Internet-technologie. Netscape verkoopt nu al meer
dan de helft van zijn serversoftware voor gebruik
in zulke intranetten.
Windows Magazine, herfst 1996
Intranetten kunnen volgens Microsoft ondersteuning bieden aan alle mogelijke zakelijke toepassingen.
Computer thuis in bedrijf, nr.8/1996
Een intranet krijg je als je Internet-technologieën
toepast op een intern bedrijfsnetwerk (LAN of
WAN).

Computer Magazine, november 1996
Als Internet het modewoord was van 1995, bleek
'intranet' - e e n gesloten bedrijfsnetwerk op basis
van Internet - dat in 1996.
DS Magazine, 27-12-96
intro, in de muziek als afkorting van ' i n t r o d u c tie, inleiding'.
Jammer dat de drum- of slaggitaar-intro's weinig
tempovast waren.
Oor, oj-10-85
Anthrax opende de snoeiharde 'double bill' met
een lollig intro vol toeters.
Metal Hammer, november 1986
Van 'Dream Operator' onthouden we vooral de
goed in het oor klinkende intro.
Graffiti, november/december
1986
De gitarist begint een lyrisch intro en de zanger
neemt snel nog even een trekje van zijn sigaret...
de Volkskrant, 01-08-97
intunen (<— Eng. to tune in), reageren o p iets;
zijn gedrag aanpassen aan iets. Informeel.
Gewoon cleane informatie, weet je wel. Over
dope. O p hun level, hun laten vragen en daarop intunen.
Piet Piryns en Kees Schaepman: Verslaafd in Nederland, 1982
o p de h o o g t e brengen.
O, ben je weer terug; ik zal je straks wel even intunen.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
inverdieneffecten, onkosten die d o o r de over-
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heid terugverdiend w o r d e n ; meevallers bij een
kostenschatting. De term w o r d t sinds het midden van de jaren zeventig gebruikt. —> uitverdieneffecten
.
Inverdieneffecten: het bij een te nemen maatregel
vast meerekenen van de voordelen die zo'n maatregel hopelijk gaat opbrengen.
Elsevier, 26-04-86
Financiële overwegingen speelden bij dit alles alleen op de achtergrond een rol. Dat veranderde
toen het kabinet wat lichtvaardig al vast drie miljard gulden aan 'inverdien-effecten' noteerde. Die
inverdien-effecten, zo kan men constateren, zijn
een eigen leven gaan leiden. Wachten op de financiële opbrengst van een doelmatiger W A O , zo
klonk het steeds vaker, kunnen we ons niet permitteren.
de Volkskrant, 03-08-91
Over de jaren 1988, 1989 en 1990 is onderzocht
wat de 'inverdien-effecten' zijn geweest van de
AVO-bemiddeling.
de Volkskrant, 11-10-91
En er wordt ook nog voorbij gegaan aan de 'inverdieneffecten'. Door vrouwen tot de pensioenregelingen toe te laten, worden er meer premies betaald die belegd kunnen worden, hetgeen extra kapitaal oplevert.
Opzij, december 1991
Zogeheten 'inverdieneffecten' zijn sinds Den Uyl
namelijk een vloek in de Binnenhofse kerk.
Elsevier, 29-11-97
De Hoop Scheffer hekelde het C P B , omdat dit
heeft toegelaten dat de andere partijen voor de financiering van hun wensen rekening houden met
'inverdieneffecten', een manier van werken in de
jaren van het kabinet-Den Uyl in de jaren '70, maar
sinds het begin van de jaren '80 niet meer aanvaard.
Trouw, 27-03-98
investigative journalism (<— Eng.), onthullingsjournalistiek, v o r m van journalistiek waarbij
grote schandalen, bijvoorbeeld Watergate, of
corruptie en andere m i s d a a d aan het licht worden gebracht. Vooral w a n n e e r het officiële onderzoek het laat afweten en de journalist de
zaak o p eigen houtje gaat uitpluizen. Pioniers
o p dit gebied w a r e n in Amerika R a l p h N a d e r
en in Duitsland G ü n t e r Walraff.
De schrijvende pers speelt in dit tv-spektakel
steeds meer een aanvullende rol. De slogans wor-

den uitgediept, de imago's aan de werkelijkheid getoetst, de honger naar persoonlijk nieuws en roddel over politici en andere tv-personaliteiten bevredigd. Het zgn. 'investigative journalism' dat
zo'n bloei kende tijdens en na het Watergateschandaal heeft zich aan die behoefte aangepast.
De Morgen, 13-11-8-7
Bij deze oprispingen van investigative journalism
kon Den Haag Vandaag uiteraard niet achterblijven.
Haagse Post, 26-03-88
Zegt de naam Carl Bernstein U nog iets? Hij was
de ene helft van het jonge journalistenkoppel
Woodward en Bernstein, die zóveel details over het
Watergate-schandaal aan het licht brachten dat
president Nixon uiteindelijk moest opstappen. De
film 'All the President's Men', met Dustin Hoffman en Robert Redford, was gebaseerd op hun 'investigative journalism.'
Humo, 01-10-96
Het investigative journalism verdwijnt, en moraliseren is ervoor in de plaats gekomen.
HP/De Tijd, 30-05-97
in-vitrofertilisatie (<— Lat. in vitro 'in glas'),
reageerbuisbevruchting; bevruchting buiten
het lichaam van de vrouw, in een l a b o r a t o r i u m .
Sinds de geboorte van de eerste Nederlandse
reageerbuisbaby in 1983 w o r d t de ivf-techniek
in Nederland o p steeds grotere schaal toegepast. Oorspronkelijk w a s de methode bedoeld
voor v r o u w e n met beschadigde eileiders, inmiddels gaat het in veel behandelingen o m
mannelijke infertiliteit of o m 'onbegrepen onvruchtbaarheid': v r o u w e n bij wie het uitblijven
van de zwangerschap niet kan w o r d e n verklaard.
De Tweede Kamerleden Tineke Netelenbos
(PvdA) en Frouwke Laning (CDA) vinden dat er
een nieuwe discussie over in vitro fertilisatie (reageerbuisbevruchting) zou moeten komen.
Opzij, december 1991
De Griekse Anna Halak heeft vorig jaar op 54-jarige leeftijd een reageerbuisbaby ter wereld gebracht. Daarmee heeft ze het Guiness Book of Records gehaald. Deze zoon was het resultaat van
haar Z3ste poging sinds 1976 om via een In Vitro
Fertilisatie (iVF)-behandeling bevrucht te worden.
Elsevier, 01-02-92
De afdeling waar - onder meer - in vitro fertilisatie wordt toegepast, een techniek waarbij de sa-

mensmelting van eicel en zaadcel niet in het lichaam van de vrouw plaatsvindt maar daarbuiten,
in een zogeheten 'petrischaaltje'. En dus niet in een
reageerbuis.
De Groene Amsterdammer,
16-12-92
Kinderen kunnen krijgen en ze toch niet willen,
kinderen willen en ze niet kunnen krijgen: een grotere tegenstelling is niet denkbaar in gezinsverband. Abortus aan de ene kant, in-vitrofertilisatie
en draagmoederschap aan de andere kant.
Opzij, december 1997
invullen, nader inhoud geven aan iets; uitwerken, realiseren; n a u w k e u r i g omschrijven; vervullen. Informeel.
Het was nog onduidelijk hoe volgend jaar voor
600 miljoen gulden aan bezuinigingen moest worden ingevuld.
NRC Handelsblad,
19-11-81
Evenzeer ging vervelen het overmatig gebruik
van het werkwoord 'invullen' in een 'zeer' ruime
betekenis: het 'invullen' van een baan, het 'invullen' van een werkprogram, soms zat dat 'invullen'
erg dicht bij 'uitwerken'.
J.G.A. Thijs: Taal ter sprake, 1984
Laten we nu eerst maar eens die klus van zeventien miljard van de tussenbalans op een serieuze
manier invullen.
de Volkskrant, 12-04-91
Tessel en ik praten allebei veel. Ad 's-Gravesande
kwam ooit met het idee naar aanleiding van dat
gekwek van ons een programma te maken. 'De dames Blok.' Maar we zijn er nooit uitgekomen hoe
we dat verder zouden invullen.
HF'/De Tijd, 08-01-95
invulling, het invullen*.
Invulling. Ergens inhoud aan geven, bijv.: 'ik geef
invulling aan mijn leven (ik ben goed bezig).'
Zachte-sectortaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
Er ontstaan nieuwe vormen van gemeenschap,
nieuwe identiteiten die niemand onderkent. Je kan
daar een heel nostalgische, dorpsachtige invulling
aan geven, maar daar wil ik niet aan.
Elsevier, 05-07-97
We moeten oppassen dat employability niet de
verkeerde invulling krijgt.
Elsevier, 20-12-97
Door de technologische ontwikkelingen en door
de huidige variatie in samenlevingsvormen heeft
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het huisvrouwschap een andere invulling gekregen.
Vrij Nederland, 18-01-98
Irangate, zie -gate".
iriscopie, alternatieve onderzoeksmethode n a a r
iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid
door het bestuderen van het regenboogvlies.
Van het oog worden stereo-kleurendia's gem a a k t , die een driedimensionaal beeld geven.
A a n de h a n d hiervan w o r d t een diagnose gesteld.
Iriscopie: Eén van de alternatieve geneeswijzen
die zo in de lift zitten. De iriscopist kijkt in de poppetjes van uw ogen en kan dan zien of u een (al dan
niet enge) ziekte onder de leden hebt. En, wat nog
knapper is, hij kan dan vaak ook nog zeggen welke
ziekte het is, zodat hij er een kuur voor geven kan.
Iriscopie grenst aan het wonderbaarlijke, maar is
door de wetenschap al volledig erkend. (Wat niet
betekent dat alle iriscopisten ook volledig erkend
zijn.)
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Volgens de iriscopie, die al door de Azteken werd
bedreven, zijn verschillende delen van het lichaam
geprojecteerd in de iris van het oog. Ook ziekten
zouden zich daar manifesteren. Niet alleen het lijden aan de ziekte, maar ook de kans er vroeg of
laat last van te krijgen is volgens de iriscopie af te
lezen in het oog. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Alternatieve Geneeswijzen (NOVAG) zijn
er in Nederland 400 tot 500 iriscopisten.
NRC Handelsblad,
10-09-88
Dan heb je de zoekers die alles uitproberen vanuit
de gedachte: je weet maar nooit of het helpt. Zij
weten alles van reïncarnatie, hypnose, chakra's,
aura's, iriscopie.
Opzij, december 1997
iriscopist, iemand die de iriscopie* beoefent.
Ter verlichting van het ongemak pik je eerst eens
een iriscopistje of een homeopaatje, maar voordat
je het weet zit je tot over je oren in de 'healing' en
de 'touch for health', en van daar af aan wordt het
alleen maar esoterischer.
Opzij, oktober 1991
isci/isci (acron. van
intracytoplasmatische
sperma-injectie),
zie citaat. Medisch jargon,
is ei is een bevruchtingstechniek die sinds de zo-
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mer van 1994 ook in Nederland wordt aangebo
den. In plaats van miljarden spermacellen, zoals bij
normale in vitro fertilisatie (IVF), wordt voor de
bevruchting maar één zaadcel gebruikt. De techniek is vooral een uitkomst voor echtparen waarvan de man nauwelijks goede zaadcellen heeft.
Trouw, 1 5-09-9)
ISDN (acron. van integrated services digital
network), digitale variant van het bestaande telefoonnet; een intelligent netwerk dat het huidige telefoonnet m o e t vervangen en w a a r m e e
meerdere diensten te bereiken zijn. De d a t a communicatie via een dergelijk netwerk verloopt veel sneller d a n via een conventioneel
analoog telefoonnetwerk, ISDN is een wereldwijde s t a n d a a r d . Een bekend voorbeeld is het
tegelijk k u n n e n telefoneren en werken met een
modem (internetten
) . iSDN-lijnen worden m o menteel vnl. gebruikt door bedrijven.
In 1989 begint de PTT met de invoering van een
revolutionair informatiesysteem in Nederland:
ISDN, ofwel Integrated Services Data Network.
Het gaat deel uitmaken van een wereldomspannend net, dat spraak, tekst, beelden en computergegevens kan verwerken. Alles via het telefoonnet,
waarin nullen en enen door glasvezels flitsen.
de Volkskrant, 13-11-86
Zo ook de PTT. Die leurt momenteel met digitale
telefonie, I S D N , waardoor je tegelijkertijd kunt internetten en telefoneren.
Elsevier, 18-0 1-97
Telecom Italia is nu bezig met het aanleggen van
een 1 5 5 megabyte per seconde optisch vezelnetwerk om de 65 gebouwen in Colletta met elkaar te
verbinden en elk huis wordt voorzien van een
iSDN-aansluiting.
Netwerk, februari 1997
Het zou me niet verbazen als er straks een bijstandsmoeder opstaat die een iSDN-telefoonlijn
van levensbelang vindt, omdat zij bereikbaar moet
zijn voor haar kinderen in nood op het moment dat
zij een fax verzendt.
Elsevier, 15-01-97
ISDN is mooi en snel, maar een wespennest voor
wie zich er voor het eerst in begeeft.
Personal Computer Magazine, februari 1997
Moet het allemaal toch wat vlotter, dan zijn er
twee alternatieven: ISDN en de kabel, ISDN is populair, bekend en voor iedereen verkrijgbaar, terwijl het 'Internetten' via de kabel minder bekend is

en lang niet voor iedereen beschikbaar is.
Computer'.Totaal, maart 1997
itai-itai-ziekte (<— Jap. itai 'au'), cadmiumvergiftiging. In 1971 voor het eerst vastgesteld te
Haginoshima (Japan).
Itai-Itai ziekte. Ernstige, soms dodelijke, ziekte
ten gevolge van een zware cadmiumvergiftiging.
Vic Langenhoff en Lucas Reijnders: Keesings
woordenboek voor natuur en milieu, 1981
italiaantje;a l'ltalienne, toneeluitdrukking voor
'een snelle tekstrepetitie'. Het gaat om een zuiver technische repetitie met het doel de kennis
van de tekst te verbeteren. Er komt geen regisseur of mise-en-scène aan te pas.
Bij doorlopen beveelt Strijards aan deze een beetje a l'ltalienne (een snelle, puur technische doorloop) te doen: 'Dat a l'ltalienne heeft wel iets, omdat er dan doorgeluid wordt in plaats van dat het je
allemaal door de strot gedouwd wordt.'
Vrij Nederland, 2.3-03-91
ivF-bevruchting, voor de definitie zie in-vitrofertilisatie''.
Onderzoek op een embryo dat na iVF-bevruchting is 'overgebleven', mag volgens CDA'er Laning
alleen als dat in het belang is van het echtpaar dat
het embryo heeft gemaakt.
de Volkskrant, 20-03-92
IVF. Bij In-Vitro Fertilisatie worden na hormoonstimulering enkele eicellen bij de vrouw weggenomen en buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Twee of meer bevruchte eitjes worden teruggeplaatst in de baarmoeder in de hoop dat ze
zich innestelen.
Elsevier, 31-01-98

J
jaartraject kaart, openbaarvervoerkaart, geldig
gedurende een jaar, waarmee werknemers hun
reiskostenforfait in rekening kunnen brengen.
De Nederlandse Spoorwegen en Streekvervoer
Nederland willen jaartrajectkaarten introduceren.
Met zo'n kaart kunnen werknemers dan hun reiskostenforfait behouden, net als houders van NS- en
ov-jaarkaarten. De NS verwachten dat zij per 1
oktober zo'n jaartrajectkaart kunnen presenteren.
NRC Handelsblad, 16-3-90
jackmaster (<— Eng. to jack 'wild dansen'), deejay bij house(muziek').
In beginsel is House Music een tweede jeugd van
de disco, maar door de DJ's (jackmasters) tot een
eigen creatie gemanipuleerd.
Pop 1987-1988. Kroniek van een muziekjaar
jack-off-party (<— Eng.), bijeenkomst waarbij
homoseksuelen elkaar met de hand bevredigen
en zo het besmettingsgevaar van anaal of oraal
contact vermijden. Homoslang. De angst voor
aids* en het zoeken naar vormen van veilige
seks hebben deze van oorsprong Amerikaanse
praktijk naar hier doen overwaaien. De term
werd niet opgenomen door Joustra (1988),
maar de auteur vermeldt het begrip wel in het
Supplement bij zijn woordenboek (opgenomen
in het tijdschrift Homologie van april 1990).
Daarin wordt ook verwezen naar oorspronkelijke versies van groepsseks waarbij wél besmettingsgevaar bestond: circle jerk en cluster-

fuck.
Deze bar heeft zich, naast het dagelijkse gewoel
in de donkere kamer, de laatste jaren ook gericht
op de zogenaamde JACK-OFF party's. Die zijn ontstaan in het kader van de campagne voor safe sex,
veilig vrijen.
Nieuwe Revu, 10-08-89
Jakob-Creutzfeldt: ziekte van-, zie ziekte van
Creu tzfeldt-Ja kob*.
Jacobseen Van Es, prototype van de 'vrije jongens' die zich door geen enkele wet laten beperken in hun vrijheid; de kleine criminelen die
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met behoud van hun uitkering of na de d a g t a a k
bijklussen. Bekend geworden door toedoen van
Van Kooten en De Bie. Dit satirisch d u o wist
begin jaren tachtig deze twee figuren uit de
H a a g s e penoze op zulk een treffende manier
neer te zetten, d a t o p een gegeven m o m e n t de
fictie werd ingehaald door de werkelijkheid. De
d o o r Jacobse en Van Es opgerichte Tegenpartij
kreeg in de realiteit navolging van J o o p Glimmerveens Nederlandse Volksunie. O p d a t m o m e n t werd het voor Koot en Bie duidelijk dat ze
moesten stoppen met deze typetjes. Jacobse en
Van Es hebben inmiddels wel het h a n d w o o r denboek van Koenen (1993) gehaald. Informeeltaalgebruik.
Spermadonoren worden kopschuw omdat hun
anonimiteit in gevaar dreigt te komen. Hoe moet
het verder wanneer Hirsch Ballin van de Kamer
zijn zin krijgt? Jacobse en Van Es in het ejaculaat?
de Volkskrant,
03-04-9}
Alle glanzende rapporten ten spijt, de partijstandpunten zijn bijzonder voorspelbaar. Cru gesteld: de W D wil een 'Jacobse en Van Es'-eeonomie met een stelsel van sociale zekerheid dat de
verkiezingsleus 'Samen voor ons eigen' tot Leitmotiv verheft.
de Volkskrant, 06-11-93
Het oogt allemaal wat vervallen, en eigenlijk verwacht je niet veel op dit Zwolse Jacobse en Van Esterrein.
de Volkskrant, 08-01-94
De godfathers waren ongetwijfeld Kees van
Kooten en Wim de Bie, die met hun typetjes Jacobse en Van Es, en daarvoor al hun Clichémannetjes,
het plat-Haags nationale bekendheid gaven.
HP/De Tijd, 10-04-98
jacuzzi (epon., n a a r C a n d i d o Jacuzzi,
1 9 0 3 - 1 9 8 6 , Italiaans ingenieur en uitvinder),
bubbelbad". De term k o m t , eigenaardig genoeg, a n n o 1997 n o g niet voor in een Nederlands w o o r d e n b o e k .
Jacuzzi: tot soortnaam geworden merknaam
voor bubbelbad. Water en lucht worden via een
pomp door sproeiers onder water het bad in geperst, met het bubbeleffect als resultaat. Uitvinder
was de uit Italië afkomstige Amerikaan Candido
Jacuzzi, 1903-1986, die het idee in samenwerking
met zijn broers ontwikkelde ten behoeve van een
kind van een hunner dat aan reumatiek leed. Pas in
1968 begon een van de kleinkinderen het systeem
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commercieel te exploiteren, met doorslaand sue
ces.
I.iesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1 991
Wat stelt u zich voor bij een badkamer van
700.000 frank? Toch op zijn minsteen jacuzzi met
vergulde kranen, behoorlijk wat marmer rond delavabo, een douche met twintig richtbare stralen,
en voor die prijs misschien ook nog een masseur
die 11 even onder handen neemt?
De Morgen, 1 s-n-97
Jaeken: syndroom v a n - , zie citaat.
In 1980 rapporteerde doctor Jaak Jaeken van het
departement Pediatrie van de KU Leuven met een
aantal collega's in het vakblad 'Pediatrie Research'
de ontdekking van een nieuwe ziekte, die 'koolwaterstof-deficiënt glycoproteïne type 1 syndroom'
gedoopt werd, en in de wetenschappelijke volksmond als 'het syndroom van Jaeken' bekend raakte. Het gaat om een heel zeldzame genetische aandoening - momenteel zijn er wereldwijd ongeveer
tweehonderd patiënten bekend. Ze manifesteert
zich al bij de geboorte, en gaat gepaard met zware
afwijkingen van het zenuwstelsel en alle belangrijke organen van het lichaam. De ziekte uit zich dus
op heel uiteenlopende wijze.
Knack, ï 8 juni 1997
jagen, het t e m p o verhogen tijdens een wielerwedstrijd; de achtervolging inzetten.
Met veel moeite sloten we aan bij het jagende peloton.
Maarten Ducrot: Berichten uit de Tour de Trance,
1987
Maar achteraf is er toch behoorlijk gejaagd achter hem en nooit werd de kloof spektakulair smaller.
De Morgen, 18-3-88
Maar toch moesten ze veertig kilometer lang jagen om uit de greep van het weerbarstige peloton
te blijven.
Ron Couwenhoven: Wielerklassiekers, 1990
O o k h o m o s l a n g voor ' o p de versiertoer zijn,
cruisen*'1 (meermaals gehoord in de jaren tachtig)jakuza, de Japanse maffia. —> yakuza*.
De samenwerking verloopt niet vlekkeloos, daarvoor zijn beide mannen te verschillend, maar als
naarmate het onderzoek vordert blijkt, dat èn de

Japanse mafia, de jakuza, èn de KGB èn hun opdrachtgevers een rol in het geheel spelen, komen ze
nader tot elkaar.
HP/De Tijd, 27-i 1-92
jammer:een geval van -, gezegd van iets dat jammerlijk, betreurenswaardig is. Informeel.
Toen een paar maanden geleden aan milieuminister De Boer werd voorgelegd dat door de strenge
milieunormen Schiphol in zijn groei zou worden
belemmerd, noemde zij dat met triomf in haar
stem 'een typisch geval van jammer'.
Elsevier, 10-01-98
Jan Joker: voor-, voor Piet Snot, voor spek en
bonen; als een onnozele. Volgens de Van Dale
(1992) is een Jan Joker een sukkel of slappeling.
En dan al die complimenten, het deed me zo
goed, eindelijk kon ik het publiek laten zien dat ik
niet voor Jan Joker naar Ajax ben gekomen, dat ik
van waarde voor ze ben...
Het Parool, 15-02-92
Dan vertrouwt hij daarop ook volledig en gaat
blind naar de favoriete hoek waarin de speler zijn
strafschop neemt, met het risico dat hij 'voor Jan
Joker ligt'.
Esquire, mei/juni 1992
Jan Modaal, de verpersoonlijking van de hedendaagse doorsneewerknemer; een arbeider met
een gemiddeld inkomen. Meer algemeen ook
voor 'gewoon iemand; doorsneeburger'. Deze
informele uitdrukking is begin jaren tachtig opgekomen en wordt vooral gebruikt in politieke
kringen, tijdens discussies over het 'inkomensplaatje'. De uitdrukking Jan Modaal kan ook
metonymisch gebruikt worden, met de betekenis 'doorsnee inkomen'. Jan Modaals vrouwelijke tegenhanger heet Miert* (Miep) Modaal.
Een modale werknemer is een gehuwde werknemer met twee kinderen die een gemiddeld inkomen
verdient. Jan Modaal in de omgang.
Mark Baeyens: Taal in stukjes, 1982
Ook de consument (bij ons Jan Modaal, in de
Bondsrepubliek iets toepasselijker Otto Normalverbraucher genoemd) wilde nu zijn aandeel in de
economische groei.
Maarten van Rossem e.a.: Een tevreden natie. Nederlandvan 1945 tot nu, 1993
Dat overheid en politici behoefte hebben aan een
reanimatie van God is dus heel begrijpelijk; een

streng godsdienstig volk maakt voor hèn het leven
een stuk eenvoudiger en goedkoper. Maar waarom zijn Jan en Miep Modaal weer op zoek naar
God?
HP/De Tijd, 31-05-96
In Europa bestond al een lange traditie van elegante en sportieve auto's voordat Jan Modaal ooit
aan zijn kever of eend toekwam, en hoort een auto
iets van dat roemrijke verleden uit te stralen.
HP/De Tijd, 23-05-97
De overheid zou daar meer begrip voor moeten
opbrengen en politici zouden hun gecijfer achter
de komma ten behoeve van de laagste inkomens
ook eens moeten richten op Jan Modaal die niet
aan alle kanten gesubsidieerd wordt en die geen
vrijstelling krijgt van de steeds hogere gemeentelijke heffingen.
Elsevier, 05-07-97
Jan Splinter: zo komt-door de winter, de kleine
man moet maar zien hoe hij zich erdoorheen
slaat of hoe hij rondkomt met zijn geld. Jan
Splinter symboliseert de man met het laagste inkomen, die bijstand geniet en dus tot de minima* behoort. De uitdrukking is al erg oud,
maar PvdA-fractieleider Marcel van Dam blies
haar in december 1982 nieuw leven in. Hij gewaagde van Jan Splinter toen hij het minimabeleid van de regering-Lubbers bekritiseerde.
De kleine man kreeg volgens het PvdA-kamerlid veel minder dan men hem wilde doen geloven. De laagste inkomensgroepen moesten - alweer volgens Van Dam - te veel inleveren in
verhouding tot de hoogste. In 1983 dook de uitdrukking ook op in een strip van Jaap Vegter:
'Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je
voor een kwartje verwend! En zo moet Jan
Splinter door de winter.'
En Marcel van Dam heeft kortgeleden in Vrij Nederland nog duidelijk verklaard dat het nu maar
eens uit moest zijn met dat gezeik van de laagstbetaalden. Nou, dat vind ik wel heel erg in tegenspraak met zijn 'Hoe komt Jan Splinter door de
winter' verhaal dat hij tegen Lubbers afstak.
Nieuwe Revu, 3 0-05-91
De crisis duurde lang. Soms zat ik drie maanden
in de ww, dan werkte ik tachtig dagen en viel weer
terug in de uitkering. Af en toe had ik een schnabbel. Zo komt Jan Splinter door de winter, zeiden
wij al voor Marcel van Dam daarmee bekend
werd.
Elsevier, 26-06-98
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Jan-met-een-fluitje, informeel voor ' w a a r d e loos, slecht'.
In de topjaren van de piraterij in Nederland van
1977 tot 1986 waren er ongeveer vijfduizend stations in de lucht. Ik denk dat er nog hooguit veertig
over zijn. In Den Haag, een piratenstad bij uitstek,
is bijna alles weg. Radio Roulette in Soest is een
goede, verder zijn er professionele stations in Arnhem en Nijmegen. De rest is Jan-met-een-fluitje.
de Volkskrant, 19-03-88
Jantje Beton, kind d a t opgroeit in de grote stad
en weinig speelruimte heeft. De grote Koenen
(1986) n a m als eerste w o o r d e n b o e k deze informele u i t d r u k k i n g o p ; in 1992 volgde Van Dale.
Inez herinnert zich een tv-uitzending: Het kind
van de rekening. Jantje Beton. Over kinderen die
moeten leven in flatgebouwen...
Vrij Nederland,
i6-o^-8y
Om een nieuw elan aan het oubollige image van
Tingel-Tangel te geven, heeft Paul een modernere
naam bedacht voor het kabouterschouwburgje op
de Nieuwe Zijds: H E T BETTY ASFALT C O M P L E X .

Toe maar... Die mevrouw Asfalt is natuurlijk getrouwd met Jantje Beton.
Johnny van Doorn: De lieve vrede, 1990
Willem had tot dat moment vooral blijk gegeven
een duur ventje te zijn waar het de bestrijding van
verveling betrof: vliegen, diepzee-duiken, autoracen... Sporten meteen laag Jantje Beton-gehalte,
wat van de bokskunst niet gezegd kan worden.
Opzij, december 1993
Jap;Japanner, informeel voor 'Japanse a u t o ' .
BMW is gewoon beter dan Honda. Wie rijdt er
nou nog in een Jap.
Lisette Tbooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986
Misschien heeft het ook te maken met dieperliggende cultuurtrekken: in het dynamische Amerika
draait alles om efficiency, wij hechten aan traditionele waarden en normen. Wie in een Japanner
rijdt, verloochent dat een beetje.
HP/De Tijd, 23-05-97
Dat denken andere automobilisten wel als ze
voor een stoplicht naast je staan te grommen met
hun Japannertje.
HP/De Tijd, 26-06-98
jappie (acron. van jonge ambitieuze
professional), benaming voor de Nederlandse yup (pie)*.
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Informeel; gelanceerd door het NRC Handelsblad in de tweede helft van de jaren tachtig.
Ippies en socio's rijden in een F.end, jappies en
ballen in een vw Golf G T I , burgerturven en lillies
in een Opel Kadett.
Vinyl, maart 1986
'Als het er maar flashy uitziet,' omschreef een
door Elseviers Weekblad aangehaalde verkoopster
het soort artikelen dat 'Jappies' het liefste kopen.
Lisette Thooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986
jas: de-aankrijgen, slang voor 'een nederlaag lijden; totaal verslagen w o r d e n ' . Gezegd m.b.t.
sportlieden. Een variant van de veel oudere uitd r u k k i n g een jas krijgen 'een teleurstelling of
tegenvaller ondergaan'. In De boeventaal van
Koster H e n k e (1906) betekende het al 'slecht
wegkomen; in 't ootje genomen w o r d e n ' . Iemand een jas geven (al o p g e n o m e n d o o r Bos,
1955) is 'beetnemen; in het ootje nemen'. Volgens E n d t e n Frerichs (1974) betekende jas oorspronkelijk 'geseling, gezien als een rugbedekkend kledingstuk'. In deze nieuwe uitdrukking
zien we dus een verruiming van de betekenis.
Nee, we mogen blij zijn als we een puntje halen,
voor hetzelfde geld krijgen we zwaar de jas aan.
Haagse Post, 23-09-89
een jas uittrekken, sportslang voor 'een extra
inspanning leveren'.
Tk denk niet dat hij als Tourrenner moet wanhopen,' vond Kuiper, 'net als in de eerste Alpenrit
had hij vandaag de pech alléén te komen zitten, en
dan doe je een jasje extra uit.'
NRC Handelsblad, 16-07-93
zijn jasje keren, plotseling van mening, h o u d i n g
veranderen; een (politieke) o m m e z w a a i m a k e n .
Brouwer is echt van een grote leegte. Naar aanleiding van mijn boekje moesten we samen in een
radioprogramma optreden en toen bestond ze het
om te zeggen dat ze eigenlijk ook nooit communiste was geweest. Echt, mijn bek viel open. Ze heeft
zo waanzinnig snel haar jasje gekeerd dat het
hoogst pijnlijk wordt om ernaar te moeten kijken.
HP/De Tijd, ij-10-93
jassen, slang voor 'copuleren', dit met de
implicatie van 'vluchtig, g a u w - g a u w ' .
In het BiM-huis lopen weddenschappen wie haar

(= Candy Dulfer-MDC) het eerst weet te jassen.
Nieuwe Revu, 29-09-9)
in de wielrensport: keihard fietsen, snel (weg)fietsen. Vooral in de verbinding doorlassen.
Onze ellebogen zaten toch zeker allemaal vol littekens. Maar ja, je hoofd... Niet kijken, doorjassen!
Course, oktober 1989
jatwerk, plagiaat, diefstal. Van jatten, volkstaal
voor 'stelen', afgeleid van jatmoos 'handgeld',
van Hebreeuws yad ' h a n d ' . Dit informele
w o o r d k o m t vooral voor in de muziekwereld en
in literaire kringen, w a a r plagiaat geen ongew o o n fenomeen is. Eigenaardig genoeg kennen
de meeste h a n d w o o r d e n b o e k e n deze al w a t oudere t e r m niet. Enkel Van Dale (1992) verklaart
jatwerk als 'diefstal', m a a r die omschrijving is
w a t te beperkt. Volgens Cor H o p p e n b r o u w e r s '
Jongerentaal (1991) betekent het in de p o p m u ziek 'het lenen van melodisch, ritmisch of harmonisch materiaal'. In hiphop*-kringen
gebruikt m e n het w o o r d jatter voor 'een niet toegestane kopie van een b r e a k d a n c e ' (Hofkamp
en Westerman, 1989).
Met de ware 'roots'-muziek in de hand deden zij
'Graceland' als slim jatwerk af.
Oor, oy-02-8y
'Kiss and Tell' is gladgestreken jatwerk van 'Love
is the drug' bijvoorbeeld.
De Morgen, 18-11-87
Jatwerk is gemeengoed in de wereld van de puzzelaars, zo maakt de tentoonstelling duidelijk.
de Volkskrant,
20-04-91
Maar uitgeverij Xeno uit Groningen noemt het
beletterde textiel uit Nieuwegein verre van 'origineel & exclusief'. Hier is, volgens Xeno-medewerker Gerard Bruinsma, sprake van schaamteloos
jatwerk.
Vrij Nederland, 10-09-94
Java (naar Javakoffie, de favoriete d r a n k van
menig Amerikaans c o m p u t e r p r o g r a m m e u r ;
ook een allusie o p de rijkdom en kracht van
deze p r o g r a m m e e r t a a l ) , soort p r o g r a m m e e r taal voor p r o g r a m m a ' s in browsers*.
HTLM*d o c u m e n t e n k u n n e n met behulp van java extra
functionaliteit krijgen, bijvoorbeeld in de v o r m
van interactieve animaties. Java is platform* onafhankelijk (momenteel beschikbaar voor

computersystemen als Unix, W i n d o w s N T , M a c
Os) en w e r d uitgevonden d o o r het Amerikaanse bedrijf Sun, dat hierin de taal en het besturingssysteem van de t o e k o m s t ziet.
Java is wat men noemt een object-georiënteerde
programmeertaal. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
C + +, dat eigenlijk een soort van objectgeoriënteerde versie van het legendarische C is, is Java
echt vanuit de basis opgebouwd uit objecten...
Personal Computer Magazine, januari 1998
Om html-pagina's interactief te maken kan je er
Java-programma's aan toevoegen. Zowel Microsoft Internet Explorer als Netscape Navigator ondersteunen al jarenlang dat programmeertaaltje.
Java is echter geen eenvoudige taal die je op een
paar uurtjes leert.
Computer Magazine, januari 1998
jazzdance (<— Eng.), verzamelnaam voor diverse
v o r m e n van actuele, met jazz-invloeden doorspekte dansmuziek. Begin jaren tachtig ontstaan in Groot-Brittannië. H e t verschijnsel
kreeg in de jaren negentig ook vaste voet o p het
Europese vasteland, zoals Oostenrijk, Parijs,
R o t t e r d a m en A m s t e r d a m . Acid-jazz* w a s een
vroege voorloper, m a a r tegenwoordig zijn er
ook vormen als jazzrap, souljazz, terwijl in de
v s hiphop* en jazz niet meer van elkaar te
scheiden zijn en men zelfs spreekt van new jazz
swing. O o k de house(muziek)*-sector
blijft niet
achterwege, getuige het groeiende aantal jazzhouseplaten.
Jazzdance breekt door. Het fenomeen dat in 1988
nog voorzichtig 'Acid Jazz' werd gedoopt om aansluiting te zoeken bij de housegeneratie, heeft intussen een eigen publiek gevonden.
HP/De Tijd, 03-12-93
Aanvankelijk terecht, want het septet begon nogal flauwtjes met een weinig opwindende mengeling
van jazzdance en hiphop.
De Morgen, 22-07-97
Kort daarop begon De Zomer dat al langer bestond en deels van dezelfde eigenaar is als Solaris,
met het organiseren van 'jazz dance'-middagen...
HP/De Tijd, 15-08-97
jazzdansen, dansen o p de tonen van jazzmuziek;
jazzdance* beoefenen.
Conditiesporten als aerobics, jazzdansen, fitness- en conditietraining en gewichtheffen komen
op de tweede plaats.
de Volkskrant, 13-12-86
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jazzo, muzikantenslang voor 'jazzf'anaat 1 .
H o o r t thuis in het rijtje modieuze afkortingen
dat erg in trek is in jeugdkringen (de zgn. turbotaal*), zoals arro*, aso\ depri*, dippo, dombo ,
dummie
enz.
En nu is er niets hipper voor een jazzo dan met
Nieuw Hip Stilen of'Mo-Tobs' te improviseren.
Vinyl, oktober 198 $
Helaas waren de Franse jazzo's (of hun platenmaatschappij ) niet zo slim om - toen jazzo een
trend werd - hier doelgericht op in te spelen.
Oor, 12-07-86
Nieuwe jazzo's in Scheveningen.
Elsevier, 12-07-86
Jazzo («—Eng.) jazzfanaat; jazzo's zijn er niet zoveel onder de jongeren; vaak zijn het mensen die
muziek maken.
Cor Hoppenbrouwers: jonger entaal, 1991
jazzrap (<— Eng.), fusie tussen jazz en rap*,
waarbij het echter vooral om r a p gaat. De jazz
dient hier meer als achtergrond of samplemateriaal. Sinds begin jaren negentig.
Het VPRO-programma 'Lolapaloeza' organiseerde in het kader van jazzrap een sessie met de top
van de Nederlandse jazzwereld en enkele befaamde
Rotterdamse rappers.
De Morgen, 08-12-9}
Niet elk nummer is zo luchtig als 'Dial 7' of 'The
art of easing'; er is veel dat, door een minimale begeleiding, doorzettingsvermogen vergt. Wie dat
kan opbrengen, heeft aan 'Blowout comb' een van
de meest fantasierijke platen die de jazzrap tot nog
toe voortbracht.
de Volkskrant, 28-10-94
Voor het maken van jazz-rap bestaan twee benaderingen. De meest beproefde methode begint met
een of meer rappers die over samples van jazzmuziek hun teksten ten gehore brengen. Maar je kunt
ook beginnen met een stel jazz-muzikanten en daar
een rapper bij zetten.
Webber, december 1994
je-m'en-foutisme (<— Fr.), onverschilligheid,
apathie.
Om zichzelf de illusie te geven dat hij een job
heeft, maakt hij af en toe een plaat volgens een geniaal recept: John Lydon of de triomf van het je
m'en foutisme.
Fabiola, juli/augustus 1986
Amerikanen veroordelen duidelijk ontrouw, ge-
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schipper en amoreel gedrag. Maar als dar geformu
leerd wordt als potentie, charme en je-m'en-foutisme lijken ze zelfs enthousiast te zijn.
De Standaard, 27-03-98
Dat is verrassend weinig informatie, concludeerden ook de Duitse onderzoekers. Een gezonde dosis 'je m'enfoutisme' lijkt dus op zijn minst gepast.
De Morgen, 29-04-98
Jeruzalemsyndroom, psychische kwaal die zich
voordoet bij sommige toeristen die Israël bezoeken en zo overweldigd raken d o o r de geestelijke kracht van deze ervaring, dat ze zich gaan
identificeren met bijbelse figuren als koning Salomo of Mozes. —> Stendbalsyndroom*,
Stockbolmsyndroom
*.
Iemand die denkt dat hij de Messias is heeft wel
iets anders aan zijn hoofd dan het invullen van vragenlijsten, daardoor blijft het statistisch materiaal
voorlopig beneden de maat. Maar uit gegevens van
dr. Witzum, een Israëlische psychiater, blijkt dat
van de 89 lijders aan het zogeheten Jeruzalemsyndroom die hij vorig jaar onderzocht, bijna een derde dacht dat hij Jezus was, terwijl God met een
aanzienlijke achterstand op de tweede plaats eindigde en Satan in 1991 goed was voor brons.
Elsevier 10-0 s -92
'Uitdroging speelt zeker mee,' zegt prof. Witzum,
docent aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, die de patiënten met het Jeruzalem-syndroom
in behandeling heeft.
HP/De Tijd, 24-12-91
Het Jeruzalem-syndroom uit zich volgens Barel
in een groot angstgevoel, gevolgd door de obsessieve behoefte zich te zuiveren. De pelgrim begint te
geloven dat hij een goddelijke opdracht moet uitvoeren en gaat prediken.
De Morgen, 17-08-98
Landes waarschuwt opnieuw dat mensen ook ter
plaatse pas bevangen kunnen raken van het Jeruzalem-syndroom.
Trouw, 2 1-08-98
Tientallen van hen moeten worden opgenomen
in het Kfar Shaul-ziekenhuis voor geesteszieken.
Vier tot vijf ontwikkelen het zogenaamde Jeruzalem Syndroom, waarbij volledig normale, meestal
niet eens overdreven, religieuze mensen opeens
denken de Messias of een willekeurig ander bijbels
personage te zijn en naar hun rol beginnen te handelen.
HP/De Tijd, 21-08-98

jetski {<— Eng.), waterscooter; combinatie van
motorfiets en waterski; door een t u r b i n e m o t o r
aangedreven vaartuig w a a r m e e m e n over het
w a t e r k a n scheren. De stuurinrichting heeft
veel weg van die van een bromfiets. M e t de lichte toestellen kan een snelheid van 30 t o t 60 k m
per u u r gehaald w o r d e n , de zwaardere versies
k u n n e n veel hogere snelheden aan. D e jetski
werd in 1971 voor het eerst o p de Amerikaanse
m a r k t gebracht. Pas in 1986 begon men in
Nederland met de verhuur van het t o t d a n toe
onbekende vaartuig. Eind jaren tachtig verschenen ze ook meer en meer aan de Belgische
k u s t e n , en sindsdien w o r d e n er wedstrijden
'm jetskiën* gehouden. Tot de uitrusting van
eenjetskiër* behoren o.a. valhelm, bril en wetsuit.
Verdere gevaren voor het milieu ziet hij niet, als
er tenminste loodvrije en in het water afbreekbare
benzine wordt gebruikt. In West-Duitsland echter
protesteerden de Grünen al enkele jaren geleden tegen de jet-ski's.
de Volkskrant, 13-08-88
Een jet ski kost rond de tienduizend gulden, de
huur is 25 gulden per kwartier. Toch meent Nieuw
dat de jet ski's niet bedoeld zijn voor snobs.
Haagse Post, 2J-08-88
Jet-ski: water-scooter: vaartuigje dat een snelheid van ca. 80 km p.u. kan bereiken (moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als snelle motorboten).
Vivian F.C. Kleyn: Toeristisch lexicon, 1991
jetskiën, het beoefenen van de w a t e r s p o r t w a a r bij m e n zich voortbeweegt met een jetski*.
Wie per se wil, kan ook jetskiën in het oerwoud.
Elsevier, zj-07-91
Jetskiën. Een watersport waarbij men zich voortbeweegt met behulp van een J E T S K I . Men kan zowel toertochten maken als deelnemen aan wedstrijden, die bestaan uit snelheidsraces en behendigheidsproeven. Men kent de volgende wedstrijdcategorieën: de R U N A B O U T , de SKIKLASSE en de

SPORTKLASSE, die zijn onderverdeeld op grond
van de cilinderinhoud van de krachtbron. Tot de
wedstrijduitrusting behoort o.a. een valhelm, een
bril en een wetsuit. De bestuurder van een jetski
dient te beschikken over een vaarbewijs. Het jetskiën is ontstaan in de vs en halverwege de jaren
tachtig populair geworden in West-Europa. De
overkoepelende Nederlandse organisatie is de

H J S B A , in België ressorteert het jetskiën onder de
BJSBA.

Prisma vakwoordenboek sport, 1994
Het gemeentebestuur van Eilat doet zijn best:
toeristen kunnen sinds kort jetskiën en parasailen...
HP/DeTijd, 12-12-97
jetskiër, iemand die aan jetskiën* doet.
Problematischer zijn de jetskiërs, die dicht onder
de wal blijven omdat 'ze' gezien willen worden.
NRCHandelsblad,
06-03-92
Jezusboots; Jezusnikes; Jezusslippers; Jezusstappers, schertsend jeugdslang voor 'sandalen'. Dit
schoeisel m o e t wel erg populair zijn onder jongeren in de jaren negentig, w a n t er bestaan nog
andere varianten: Adidas Jeruzalem,
Jeruzalem-Nikes, Palestinastappers
enz.
Jezusnikes. Sandalen. Dat hippie draagt al jaren
dezelfde Jezusnikes.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
erimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
Gezonde voeding, het neemt nu gelukkig weer
wat af, maar tien jaar geleden was het behoorlijk
in: vijfgranen pappen en viergranen eieren; van dat
voedsel: als je het maar lang genoeg naar binnen
werkt, dan groeien er vanzelf sandalen aan je hoeven. Van die moderne Jezus-Nikes.
Ik ben mij er eentje. Conferences verzameld
door: Kick van der Veer, 1991 (citeert Jack Spijkerman)
Jezusnikes, sandalen, ook: jezusboots, jezusslippers, of: jezusstappers; als vergelijkbaar voorvoegsel ook: palestina-.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
Flower power lijfde de 'jezus-slipper' in, studenten gingen zich langzamerhand wat losser kleden,
en uiteindelijk 'peakte' die hele ontwikkeling in
een 'hausse' rond 1976...
de Volkskrant, 23-04-94
jezusgang: met een - , slanguitdrukking voor
'erg snel'. De u i t d r u k k i n g is wellicht al oud
m a a r werd door de meeste w o o r d e n b o e k e n genegeerd. O u d e r e synoniemen zijn met een
bloedgang; met een
noodvaart.
Met een jezusgang reed Hans op mijn banaanmannetje.
Marcus Heeresma: Waarde landgenoten, 1983
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Jezusrocker (<— Eng. Jesus Rocker), a a n h a n g e r
van de 'Jesus is the Rock'-organisatie. Informeel.
Dat de regen met bakken uit de hemel viel, mocht
de evangelische pret niet drukken. Immers, het
mocht dan ijskoud zijn, de kersverse bekeerlingen
- ook wel Jesus-rockers genoemd - waren 'te gek'
warm van binnen.
Nieuwe Revu, 02-07-97
jobber, in Vlaanderen: w e r k s t u d e n t (van jobstudent).
De buitenlandse jobstudenten, aan de VUB 0%
van de jobbers, ondervinden bijkomende hinderpalen.
SIC, 03-05-88
in Nederland: iemand die ingeschreven staat in
de v a c a t u r e b a n k van een arbeidsbureau, een
zgn. jobcentre .
Voor veertig procent van de ex-jobbers geldt dat
ze, indien ze niet direct in vaste dienst zijn getreden, elders hun stekkie gevonden hebben.
Haagse Post, 10-01-87
jobcentre (<— Eng.), arbeidsbureau. Deze van
oorsprong Britse term (de Amerikaanse tegenhanger w o r d t eenjobbank
genoemd) dateert
van begin jaren zeventig. Bij ons dook deze m o dieuze benaming in het midden van de jaren
tachtig o p .
jobclub, club w a a r i n werklozen die al meer d a n
één jaar zonder werk zitten, een trainingsprog r a m m a volgen waarbij hun w o r d t aangeleerd
hoe ze moeten solliciteren. Dit systeem werd in
1980 toegepast in de v s en kende ook in andere
landen, zoals C a n a d a , N i e u w - Z e e l a n d en Engeland, een e n o r m succes. Resultaten van het
buitenland tonen aan dat meer d a n 60 procent
van de leden achteraf een baan vindt.
Vanaf 1 september worden in Vlaanderen 25 jobclubs opgericht. Daarin kan een werkzoekende,
die reeds meer dan één jaar werkloos is, leren hoe
hij het best kan solliciteren. De Jobclubs - een initiatief van gemeenschapsminister Kelchtermans zullen dan de 'bijscholingskursussen' van de RVA
aanvullen.
De Morgen, 05-06-87
jobhoppen (<— Eng. to jobhop
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+ -pen), het fre-

quent veranderen van baan om een hogere status te bereiken.
In hun onderzoek 'De nieuwe werknemer?! signaleren Ton de Korte en joep Bolweg een trend die,
na al het medialawaai over de job-hoppende, calculerende en strikt individualistische werknemer,
wél de toekomstige inrichting van werk buitenshuis fundamenteel zal beïnvloeden: de eis van
werknemers om hun werk buitenshuis en hun
privéleven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Malou van Hintum: Macba! Macha!, 199 5Als in Atlanta het atletiekonderdeel jobhoppen
zou zijn toegelaten, had Nederland een grote kans
op een gouden medaille.
HP/DeTijd,
02-08-96
jobhopper (<— Eng.), beoefenaar van het jobhoppen*.
De overstap naar een nieuwe werkgever kan de
klim langs de maatschappelijke ladder versnellen.
Maar op de oude dag blijkt de job hopper plots
voor een onaangename verrassing te staan: een
laag pensioen.
Elsevier, J 9-02-94
Een kwart van de respondenten zei nog nooit van
werkgever veranderd te zijn, en van de rest was 70
procent niet meer dan tweemaal van bedrijf veranderd. Een beeld dus dat een beetje contrasteert met
het imago van de dynamische 'jobhopper' die regelmatig nieuwe uitdagingen zoekt, en daarbij
even makkelijk van bedrijf verandert als van onderbroek.
De Morgen, 25-04-97
Eerder doet de omgekeerde opvatting opgeld en
wordt door alle opgeklopte verhalen over flexibiliteit op de arbeidsmarkt de indruk gewekt dat Nederland bestaat uit een land van 'job-hoppers', lieden die van de ene baan naar de andere springen.
Elsevier, 29-11-97
De zes mannen en één vrouw, die bij jaarlijkse
toerbeurt staatshoofd worden, zijn niet bepaald
jobhoppers.
Elsevier, 28-03-98
job-rotation (<— Eng.), praktijk die erin bestaat
een werknemer gedurende de arbeidsdag van de
ene arbeidsplaats n a a r de andere over te plaatsen. Doel hiervan is variatie in het werkschema
te brengen. Meestal toegepast bij werk aan de
lopende band. O o k voor het regelmatig wisse-

len van functie binnen een organisatie, met het
doel de flexibiliteit en productiviteit van werknemers te bevorderen.
'Dus dat vinden jullie een moeilijk punt,' zegt de
adjunct en hij neemt op zich het fenomeen loopbaangesprekken, tot op heden een wassen neus,
nieuw leven in te blazen, alsmede de mogelijkheid
van 'job rotation' te onderzoeken.
Vrij Nederland, 24-12-88
'Job rotation', het regelmatig wisselen van baan
op gelijk niveau, wordt voor deze groep vaak als
oplossing gezien. Van Vianen ziet meer in preventie via 'job rotation' voor jongeren.
Elsevier, 08-06-96
Zijn plan om vaker politiemensen te laten rouleren, bleek bovendien niet aan de C O R bestemd.
' Z o ' n job-rotation is on-acceptabel en speelt zeker
bij het huidige conflict mee,' aldus coR-voorzitter
Nootenboom.
Trouw, 24-01-97
Doorgaans zijn er bij grote concerns meer mogelijkheden voor vakspecialisten om zich nieuwe
vaardigheden eigen te maken dan bij kleine bedrijven. Daar is men vaak de enige techneut en behoort 'job rotation' niet tot de mogelijkheden.
Elsevier, 06-12-97
De Groningse commissaris van de Koningin
Loek Hermans bedacht een chique oplossing: burgemeesters moesten niet te lang op één plek zitten
maar aan job rotation doen.
HP/De Tijd, 16-01-98
jobsharing (<— Eng.), het delen van een b a a n
door twee personen, ieder parttime werkend.
H e t idee hiervoor o n t s t o n d al in de jaren zeventig, m a a r werd pas in de jaren tachtig in praktijk gebracht. H e t begrip k w a m toen ook regelmatig in het nieuws.
jock (<— Eng.), afkorting van diskjockey. —> veejay .
De AVRO introduceert een nieuwe jock op Radio
3Oor, 30-11-85
Harde muziek, door een heuse jock aaneengeregen...
Vinyl, september 1987
Rob is een vreselijk goeie jock.
Countdown, januari 1988
De jocks mogen hun mond weer opendoen.
de Volkskrant, 24-09-88

Joost van Bellen kondigde me aan als 'de Campkoning', dus u begrijpt dat het me onmiddellijk
naar mijn hoofd is gestegen, zodat ik me nu vergaloppeer met een beginnerscursusje voor jocks die
in hun eigen club iets dergelijks organiseren.
Nieuwe Revu, 07-07-93
Joego, informele afkorting van Joegoslaaf. Vnl.
jeugdtaal. —> Paki''.
... brigadier Ad ten Velden, die goed in de 'Joego's'zit...
Haagse Post, 14-03-87
Het resultaat zou een ondergrondse novelty-hit
kunnen zijn onder het motto: Joego-A-Gogo.
Oor, 18-04-87
Volgens ingewijden schrikken de 'Joego's' niet
terug voor risico's.
NRCHandelsblad,
20-08-93
joggen; jogging (<- Eng. to jog + -gen), hardlopen over een min of meer lange afstand als
v o r m van conditietraining. Eind jaren zeventig
opgekomen. In die tijd w e r d ook het nu in onbruik geraakte w o o r d trotten gebezigd.
Ze turnen, joggen, doen aan speerwerpen en oefenen met halters.
Snoecks 1983
Jogging. Jogging is uit, lange-afstand-wandelen
is in.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
John, in het slang van middle class-jongeren een
denigrerende benaming voor iemand uit een lager milieu; een ordinaire jongen. Soms ook
voor een asociaal iemand. De t e r m k o m t eveneens voor in de (uitspraak)vorm Sjonnie of
Sjon. H e t w o o r d k o m t uit het G o o i . Van de
h a n d w o o r d e n b o e k e n neemt Van Dale (1994)
de term als eerste o p , met de omschrijving: 'ordinaire jongen met een b r o m m e r ' . —> Anita*;
Johnny's* en Anita's; Johnny's* en Marina's.
Bretels met Russisch opschrift worden gedragen
door "n john' (ordi-type) evenals bretels met witte
kanten ruches. Andere bretels: oké.
Haagse Post, 21-11-87
John. Aanduiding voor een ordinair type. Hij is
een echte John, niet geschikt voor de high society.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's...)'ongerentaalwoordenboek,
1989
Johnny's en Anita's, in de Nederlandse jeugdtaal
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als aanduiding voor volkse jongens en meisjes;
ordinaire jongeren die foute kleding dragen
en n a a r foute muziek luisteren; de combinatie
v a n e e n John* en een Anita'. V l a a m s e jongeren spreken van Johnny's' en Marina's. —> kakker*.
Nu wacht je in de overvolle vertrekhal van Schiphol op het vertraagde chartervliegtuig naar
Tenerife, samen met de Johnny's en Anita's die
zich voor de trip hebben opgedirkt of ze naar de
disco gaan.
HP/De Tijd, 03-04-98
Ach, die frisse tegenzin hoort erbij. Ga je er met
al te veel plezier naar toe, dan dreigt immers de
vereenzelviging met Johnny en Anita.
Elsevier, 23-05-98
Tja, de B-Manta die na 1975 geproduceerd werd,
wordt ook wel de boeren-Porsche genoemd en een
Johnnie en Anita-auto.
Nieuwe Revu, 10-06-98
Johnny's en Marina's, in de V l a a m s e jeugdtaal
een spottende benaming voor volkse, ietwat ordinaire jongens en meisjes. Nederlandse jongeren spreken van Johnny's* en Anita's. —> kakker*.
De argeloze stapper die dezer dagen een Antwerpse discotheek binnenwandelt om aldaar de ijverige snobs, Johnny's en Marina's aan het werk te
zien, wordt tegenwoordig in shocktoestand opgenomen in de dichtstbijzijnde kliniek.
LezersbriefHumo,
15-09-88
House is er nog maar nauwelijks doorgedrongen,
en de jongens en meisjes die er naar de discotheek
gaan, worden spottend Johnny's en Marina's genoemd.
de Volkskrant, 26-03-93
Deze Gentse tiendaagse draait meer dan ooit op
kassa. Voor de Johnny's en Marina's is er de
Koornmarkt, voor de ouders van Ulrike Bij St. Jacobs.
Markant, 16-07-93
Het lijkt erop, maar zeker is het niet, dat 'lads' en
de 'ladettes', de Britse jaren-negentigversie van
onze Johnny's en Marina's, op hun retour zijn.
De Morgen, 10-05-97
Het is een Amerikaans Café, met veel lokale johnny's en marina's, met op de toog een levensechte
pop van Marilyn Monroe.
De Morgen, 26-07-97
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jojo, in jeugdslang de, vaak pejoratieve, benaming voor een onbekend, willekeurig iemand.
Ook voor 'sukkel; wispelturig persoon; kloot
zak'.
Een platendeal met A & M , een re-release van
'Wonderful Life', een gelijknamig gepolijst album
en een mega-hype aan de andere kant van de
Noordzee. Niet slecht voor een emotionele jojo.
Fabiola, november 198-7
We hadden het over zijn salaris toen die jojo's het
theehuis binnenstormden.
Nieuwe Revu, 06-01-9 3
Jojo. Wispelturig persoon; klootzak. 'Een of andere jojo heeft een kras in m'n auto gemaakt.' Popietaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 199 s
jojobeleid, schertsend voor 'beleid zonder vaste
lijn, zonder vaste koers'. Afgeleid van het p o pulaire kinderspeeltuig, de jojo^ die men o p en
neer kan laten gaan.
Hij verweet de PvdA een 'jojo-beleid' te willen
voeren: een fiscale maatregel ten gunste van de getroffen groep moet na het advies van de belastingcommissie-Stevens mogelijk weer worden teruggedraaid.
NRC Handelsblad, 12-10-90
Premier Lubbers wees er gisteren op dat de door
de Kamer gewenste ingreep te veel tot een 'jojo-beleid' leidt.
Het Parool, 17-11-90
Jojobeleid. Inconsequent beleid.
Wim de Jong en Henrico Prins: Kantoortaal, 1997
jojobeweging, op-en-neergaande beweging, als
die van een jojo.
De Westeuropese effectenbeurzen volgen Wall
Street klakkeloos en maken zich met hun jojobewegingen belachelijk.
Elsevier, 4-11-89
jojoën, tijdens een wielerwedstrijd v o o r t d u r e n d
van t e m p o wisselen o p de flanken van een col;
met rukbewegingen fietsen. De renner die tijdens de beklimming telkens w a t a c h t e r o p r a a k t
en vervolgens weer weet aan te sluiten, hangt
(rijdt) aan het elastiek.
Hij reed diverse malen lek en viel ook nog eens
een keer of drie en jojode de hele dag tussen een
eerste en een tweede peloton.
Wieier Revue, 14-04-89

Gasten als Bugno jojo-en je gewoon dood, zal hij
later zeggen.
Elsevier, 06-07-91
jong: je b e n t - e n je wilt wat, slagzin w a a r m e e de
omroeporganisatie Veronica zich sinds 1978
wil profileren. Verwijst n a a r de jeugdige dynamiek van een groep enthousiastelingen. De slogan w e r d destijds gelanceerd d o o r R o b O u t , de
toenmalige directeur. N u is het een cliché gew o r d e n , w a a r o p talrijke varianten werden bed a c h t , zoals je bent homo en je twijfelt wat
(Webber, oktober 1994).
Jong zijn en vrij zijn worden in dit beeld in een
adem genoemd. Dit imago wordt behalve in de reclame in Nederland vooral uitgedragen door de
'jonge en dynamische omroep' Veronica, waar de
gevleugelde kreet 'je bent jong en je wilt wat' werd
bedacht.
Boudewijn Klap e.a.: Tachtigers. Glimp van een
generatie, 1987
Het decennium dat daarop volgde voerde de VVD
campagne met de leuze: 'Gewoon jezelf kunnen
zijn.' Een aubade aan het holle Veronica-gevoel 'Je
bent jong en je wilt wat', gepersonifieerd door Ed
'duimen omhoog' Nijpels.
Elsevier, 15-08-92
Eerst kwamen er twee onherkenbaar gefilmde
moeders in beeld die vertelden dat hun tienerzoons
en -dochters hen tiranniseerden, treiterden en sloegen (je bent jong en je wilt wat)...
Robert Long: Liegen mag, 1993
Het is weer voorbij. Die Eurotop. Je had dus
geestige jongelui: die droegen T-shirts met 'EU Rot
op'. Je bent jong. RTL4 is niks meer en je wilt toch
wat - zullen we maar denken.
Nieuwe Revu, 25-06-97
jonge hond, dynamisch, zelfverzekerd en meestal jong persoon die problemen in politiek of bedrijf op een ' m o d e r n e ' (lees: rebelse, tegendraadse) manier wil a a n p a k k e n . Informeel;
sinds begin jaren tachtig, -sjonge*
Turk;
jonge* wolf.
Makelaar koppelt jonge hond aan een oude rat.
de Volkskrant, 31-01-87
Uitgerekend met die twee gemotiveerde jonge
honden (alle twee maar liefst vijftien jaar jonger
dan Kuiper!) moest Kuiper naar de streep in Veenendaal.
Wieier Revue, 02-09-88

Lang niet zo opwindend als het groepje jonge
honden waarmee Dylan de laatste tijd opereert.
Oor, 11-02-89
Daarbij was de degelijke vakbondscultuur een
heel andere dan de j onge-hondensf eer die in die dagen bij de PvdA heerste.
HP/De Tijd, 20-12-96
Als de nood echt zo hoog stijgt, ligt het meer voor
de hand een van de jonge honden uit de fractie te
nemen: vice-fractievoorzitter Roger van Boxtel of
fractiesecretaris Thom de Graaf.
HP/De Tijd, 28-03-97
In afwezigheid van premier Tsjernomyrdin, de
ex-directievoorzitter van Gazprom, hebben de
twee 'jonge honden' gisteren tijdens een kabinetsvergadering in het Kremlin een felle politieke strijd
ontketend met voorstellen om de energiemonopolies een belangrijk deel van hun macht te ontnemen.
NRC Handelsblad,
11-04-97
jonge klare, in medische kring informeel voor
' p a s opgeleide psychiater'.
Zelfs onder de huidige omstandigheden vinden
de spaarzame 'jonge klaren', zoals deze 'agio's' na
hun opleiding worden genoemd, zeer moeilijk een
werkkring en blijven vaak noodgedwongen een
paar jaar langer in opleiding.
Het Parool, 03-03-90
De 'jonge klare', zoals de pas opgeleide psychiater in de branche heet, is een schaars goed geworden.
de Volkskrant,
28-02-91
jonge Turk (naar de groep reformisten in het O t t o m a a n s e keizerrijk van 1 8 9 1 ; zij grepen in
1908 de m a c h t , die tot d a n toe in h a n d e n was
van sultans, en brachten de Republiek tot
stand), oproerling binnen een bepaalde groep,
meestal een politieke partij, die een progressief
ideeëngoed propageert; rebel; politiek radicaal
persoon; iemand die conservatieve denkbeelden
binnen zijn partij of groepering verwerpt ten
voordele van meer progressieve, radicale zienswijzen. Informeel.
Van Miert en de jonge Turken (Tobback, Van den
Bossche, De Batselier) leven daarentegen in een
perfecte symbiose.
De Morgen, 04-10-86
Iedere jonge Turk kan een dj of een me worden.
Humo, 05-02-87
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... een film met veteraan Dustin Hoffman en jonge Turk Tom Cruise.
Panorama, 08-02-89
Zoals Clinton ideeën stal van iedereen tot en met
zijn tegenstanders, zo moesten ook de Labour-vernieuwers leren sprokkelen buiten het eigen bos. Die
kwam in eerste instantie van John Smith, de ietwat
steile jurist uit Edinburgh en de enige Labourprominent die nog op regeringservaring kon bogen,
die het roer van Neil Kinnock had overgenomen.
Smith verzamelde 'de jonge Turken' Tony Blair en
Gordon Brown om zich heen: jonge academici die
de tekst van de Internationale op het jaarlijkse partijcongres maar met moeite konden meezingen.
HP/DeTijd,
27-09-96
Het meest ironisch is de positie van revolutionaire elites die ooit stormliepen - als 'jonge Turken' tegen vermolmde regimes en na eenmaal in het
zadel te zijn gekomen, nooit meer afstijgen: de Sovjet- en de Chinese gerontocratie.
HP/De Tijd, 21-02-97
De onbevangen 'jonge Turk' van weleer kent zijn
plaats: uitvoeren wat op politiek en bestuurlijk niveau is besloten.
Trouw, 22-08-97
jonge wilde, door expressionisme en fauvisme
beïnvloede k u n s t e n a a r met een 'jonge' en 'wilde' stijl. —> nieuwe* wilde.
Het is ook heel typerend dat neo-expressionisten
in het vaderlandse kunstcircuit meestal worden
aangeduid als 'Jonge Wilden', alsof dat geen tendentieuze vertaling, of beter hertaling is van het
Duitse 'Heftigen'.
Karla Fohrbeck en Huub Knijpers: Van totem tot
lifestyle, 1987
In café Notre Dame in Parijs, kwamen ze bij elkaar. De jonge wilden van vlak na de oorlog, die
een bom wilden leggen onder de traditionele beeldende kunst.
Elsevier, 29-10-88
Jiri Georg Dakoupil is één van de 'Jonge Wilden'
uit West-Duitsland. Samen met Walter Dahn behoort hij tot de sterkste persoonlijkheden van deze
stroming, die in het begin van de jaren tachtig met
schilderkunst van heftige allure aan de brandkasten begon te kloppen.
Nieuwe Revu, 18-01-90
Het contrast met haar eigen vertrek is groot. Ditmaal een marmeren vloer. Primaire kleuren. Een
Jonge Wildenstijl.
Opzij, januari 1991
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Daar kwam nog bij dat het werk van de/c '|onge
wilden' met hun vele verwijzingen naar strips,
popmuziek en televisieprogramma's nogal Amen
kaans aandeed.
HP/De Tijd, 27-03-94
minder frequent als synoniem van jonge" Turk
en jonge
wolf.
Christian Wulff (38) is een 'Nachwuchspolitiker'. Hij hoort tot de 'jonge wilden' in de christendemocratische CDU.
Elsevier, 28-02-98
jonge wolf (<— Fr. jeune loup), informeel voor
'jong, dynamisch persoon'. De term w o r d t bijna uitsluitend in Vlaanderen gebruikt. —»
jonge* bond; jonge* Turk.
Een aantal maanden terug dreigde de strijd om de
erfopvolging los te barsten tussen de jonge wolven,
waar Michel Rocard ditmaal niet meer als enige
troonpretendent optrad.
De Morgen, 23-03-88
jongen met een schuimkraagje, schertsend slang
voor 'biertje'. Synoniemen zijn gele rakker; gele
ridder.
Mag ik twee van die jongens met die schuimkraagies?
Dimitri Frenkel Frank: De kleinste bond ter wereld, 1980
jopper, acroniem van jeugdspeler in opleiding.
We hebben hier joppers, zoals we ze noemen:
jeugdspelers in opleiding. De jopper van de week
loopt met een topteam mee, die gaat met de dames
de kleedkamer in. Vervolgens prijkt de jopper van
de week in het plaatselijke sufferdje.
de Volkskrant, 22-01-94 (over volleybalploegen in
Amstelveen)
jottem;jottum, ja! (met een enthousiaste ondertoon); ook wel ' h o e r a ! ' Vnl. kindertaal.
Eten geblazen. 'Jottum, picknicken!' roepen ze
dankbaar.
Annemarie Oster: Een moeder van niks, 1982
Ik wil een leven leiden dat van seconde tot seconde naar ontdekkingen voert, dat trilt, dat me van
mijn hielen tot mijn kruin met kippevel beroert.
Jottum!
Adelbeid Roosen in Humo, 24-03-88
Ik vind haar al jaren niet te versmaden, maar zo

ver was ik nog nooit gegaan. 'Jottem,' bakviste zij
twinkelend.
Youp van 't Hek in NRC Handelsblad, 17-02-89
Liefst een clip waarvoor de kids spontaan gaan
bellen natuurlijk, zoals met Anouk. Jottem! Iets in
de natuur, stel ik voor.

stick achter de pc, maar met zijn tweeën.
PC-Active, januari 1997
'The fifth element' is een computerspel waar de
joystick node wordt gemist.
Trouw, 09-05-97

HP/De Tijd, 12-12-97

schertsende benaming voor het mannelijk lid.
Deze slangbetekenis werd enkel in Van Dale
(1992) opgenomen. In het Amerikaanse slang is
deze betekenis opgetekend sinds ca. 1916.
Voor ik, hondsberoerde uil, de eeuwigheid instap
wil ik hartstikke graag zo bar en boos van bil gaan
met een gestoorde totebel dat mijn uitgerangeerde
joystick verdrietig wordt.
Piet Grijs in Vrij Nederland, 10-04-93

joyrijden (<— Eng. to joy-ride), het tijdelijk stelen
van een auto om er plezierritjes mee te maken.
Sinds de tweede helft van de jaren zeventig.
Het duurde niet lang of we gingen met een paar
vriendjes joyrijden. Wij stapten in een auto, reden
ermee weg en zetten hem ergens aan de kant als de
benzine op was.
Nieuwe Revu, 29-06-89
joystick (<— Eng.), randapparaat in de vorm van
een verticale stuurknuppel, waarmee bij computerspelletjes een voorwerp of een persoon op
het scherm bewogen kan worden of de cursor
verplaatst kan worden. Eerder al gebruikt in
vliegtuigen. Sinds het begin van de jaren tachtig. Schertsend ook wel pienter pookje genoemd.
Joystick. Verticale stuurknuppel of hefboom die
in verschillende richtingen kan worden bewogen
en dient om de cursor op het beeldscherm te verplaatsen. Bij de meeste joysticks kan de cursor alleen horizontaal en/of verticaal worden bewogen.
Het geïllustreerde computer woordenboek, 1984
(geen auteur)
Joy Stick. Een soort stuurknuppel, waarmee de
cursor kan worden verplaatst. Wordt veel gebruikt
bij Graphics en computerspelletjes.
Hans Kramers: Microtermen, 1988
Gevoegd bij het feit dat de uitgebeelde animaties
niet langer zijn gebaseerd op slappe tekeningetjes
maar op levensechte foto- en videobeelden, wordt
het duidelijk dat dit getrek aan de joy-stick resulteert in een nogal indringende, zij het snel vervelende doe-het-zelfervaring.
de Volkskrant, 31-12-88
De cockpit van de nieuwste Amerikaanse militaire vliegtuigen zullen veel weg hebben van een futuristische studio. Sprekende computer, joysticks, videoschermen met 'touch screen': kortom alle ingrediënten zullen aanwezig zijn voor iets dat lijkt
op een dodelijk videospel.
Mens & Wetenschap, nr.1/1989
We zitten tegenwoordig niet meer met één joy-

juco, acroniem van junior co-assistent.
Het is wit en het loopt in de weg. Dat zijn wij, de
juco'sdus.
de Volkskrant, 02-04-88
juice (<— Eng.), in hiphop*-slang 'vitaliteit,
energie, invloed, macht'.
Kijk, die jongens van de VPRO, de Wilde Wereld,
denken dat ze nu de juice hebben of zo, maar in '8 3
al verscheen de eerste beatbox op plaat.
Oor, oj-04-86 (in gesprek met Nederlandse hiphopper)
juju (<— Bantoetaal voor 'gevaar'), Afrikaanse
popmuziek; muziek van de Yoruba, een der drie
grootste etnische groepen van Nigeria. Bandleiders van het genre genieten een groot prestige,
hetgeen weerspiegeld wordt in hun vaak opgeblazen namen en titels. Bekende beoefenaars
van het genre zijn King Sunny Adé en Fela Kuti.
De maatschappijkritische teksten en het sociaal
engagement van deze laatste zijn evenwel niet
typerend voor de juju-muziek. Deze heeft namelijk altijd zwaar gesteund op de elites in het
land van herkomst. In het begin van de eeuw
was juju de muziek van de goed opgeleide Saroelite, afstammelingen van Yoruba-slaven uit
Sierra Leone, die in Groot-Brittannië een opleiding hadden gevolgd en teruggekeerd waren
naar Lagos. Na de Tweede Wereldoorlog kregen de muzikanten steun van de politieke en
nationalistische elite. Sinds de jaren tachtig
identificeren veel juju-musici zich in hoge mate
met hun rijke weldoeners. Dit resulteert in uitgebreide lofliederen, die in feite een soort recla-
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meboodschappen uitdragen, gericht o p rijke
zakenlieden. N a a s t olie is muziek het belangrijkste Nigeriaanse e x p o r t p r o d u c t .
Segrun Adewal wordt de kroonprins van de juju
genoemd.
Oor,

05-10-8$

De stijl die op dit moment de meeste kans maakt
aan te slaan is de juju uit Nigeria. Toen in de jaren
zestig de soul, rhythm &c blues en rock & roll uit
Amerika overwaaiden, maakte dat op de Nigeriaanse jeugd een diepe indruk. Jonge Afrikaanse
bands begonnen die westerse voorbeelden noot
voor noot na te spelen. Een oudere muziekstijl als
de Highlife werd afgedaan als 'colo' (koloniaal).
Ook blanke bands als The Shadows en The Beatles
kregen Afrikaanse navolgers. Die afkeer van de eigen traditie verdween langzamerhand in het begin
van de jaren zeventig, toen zwarte Amerikaanse
muzikanten hun band met Afrika benadrukten en
interesse begonnen te tonen voor hun Afrikaanse
'roots'. Afrikaans klinkende gitaarbands gingen
nu overheersen, met juju als voornaamste tak.
Spectrum jaarboek 1985
Op een gegeven moment weet je het echt wel met
die doordreinende juju-gitaren.
Vinyl, januari 1987
Juju immers, met haar bijna symfonische afwisseling van hard en zacht, melodie en ritme, sentiment en agressie, is uniek binnen de Afrikaanse
pop.
Oor, zz-10-88
Voor King Sunny Adé, ongekroonde koning van
de juju, is het een alledaagse zaak.
Trouw, 17-07-98
jukebox, in w e t e n c h a p en techniek: een opslagsysteem, gevuld met optische schijven die vanaf
een scherm k u n n e n w o r d e n bekeken. De medische wereld gebruikt dit computerarchiveringssysteem o m vanaf verschillende plaatsen de
centraal opgeslagen patiëntgegevens o p te roepen. M o m e n t e e l bestaan er op de hele wereld
slechts drie van dergelijke jukeboxen: in
Utrecht, o p Taiwan en in Sevilla. In het Engelse
vakjargon k o m t de t e r m sinds ca. 1979 voor, bij
ons iets later: ergens in de eerste helft van de jaren tachtig.
Omdat foto's een grotere beelddichtheid vergen
dan letters moest er voor PACS, als dit het hele ziekenhuis zou beslaan, een gigantische opslagmogelijkheid komen, zodat alle data kunnen worden

358

ondergebracht. Dit gebeurt nu op optische schi|ven, een soort grote beeldplaten waarvan een aantal tesamen een 'jukebox' wordt genoemd. Op elke
plaat kan twee gigabyte worden gestouwd en dat
staat gelijk aan 20 duizend afbeeldingen.
de Volkskrant, 15-04-89
Het gemeentearchief in Utrecht gaat bij wijze van
proef oude notariële akten opslaan op beeldplaten.
Via een juke-box kunnen bezoekers de opgefriste
documenten op een beeldscherm bestuderen.
de Volkskrant, 19-05-90
Julianakazerne, in legerslang als metoniem voor
de landmachtstaf.
'Het Plein' (het ministerie van Defensie) heeft alles gezellig doorgeschoven naar de 'Juliana-kazerne' (de landmacht-staf).
NRCHandelsblad,
06-07-96
jumbo (oorspr. de n a a m van een olifant die in de
Londense dierentuin w e r d gehouden en in
1882 werd verkocht aan circus B a r n u m & Bailey; hij w o o g 6,5 ton en werd per ongeluk ged o o d door een trein in 18 8 5), in informele
jeugdtaal als scheldwoord voor een dik persoon.
Jumbo: dikzak.
Kristiaan Laps: Nationaal
scheldwoordenboek,
1984
Jumbo. Dikkerd. Een echte gezellige jumbo is zij.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
jumbo-, voorvoegsel met de betekenis 'groot,
e n o r m ' . De eerste samenstelling met dit voorvoegsel w a s wellicht jumbojet (gevormd in
1964). In de jaren tachtig werd ook het woord
jumboraad bij ons populair. Verder nog jumbocamper 'erg g r o o t model k a m p e e r w a g e n ' .
Balladur zei te hopen dat Bonn en Parijs op één
lijn komen wanneer de EG-ministers op 20 september tijdens een 'jumbo-raad' een nieuwe EG-positie
over de Gatt-besprekingen bepalen.
Trouw, 27-08-93
Commercieel zou het interessant zijn drie jumbocampers te bouwen en elke week op en neer te
gaan.
Elsevier, 10-07-93
jungle (<— Eng.), populaire elektronische dansmuziek uit de jaren negentig; eigenlijk ge-

samplede (zie samplen*) en d o o r de sequencer
gehaalde zwarte muziek. Vermengt zich via de
vreemdste samples met andere hedendaagse
m u z i e k v o r m e n , zoals ragga*, hiphop*, soul,
ambient* (music) en techno*. In 1995 w e r d in
Nederland de eerste jungleparty georganiseerd.
Liefhebbers van deze dansmuziek n o e m t men
in het slang junglies*.
Dit zijn de klanken die deze zomer mijn autospeakers hebben doen kreunen en steunen. Jungle
is niet alleen een aanduiding voor de muziek van
Duke Ellington in de jaren twintig (The Mooche),
het is ook de meest opwindende Londense dansunderground van dit moment.
Oor, 10-09-94
Jungle is volgens velen de meest opwindende
dansmuziek van het moment. Hoewel het genre al
een tijdje floreert in de Londense klubs, is het buiten Engeland nog steeds een vrij marginaal verschijnsel. Maar naarmate de markt overspoeld
wordt met allerhande jungle-kompilaties, komt
daar langzaam maar zeker verandering in. Jungle
weerspiegelt, net als de Amerikaanse rap, de frustraties en de opstandigheid van kansarme jongeren
uit de troosteloze voorsteden. Toch komen deze gevoelens vaak sterker tot uiting in de snelle, knetterende ritmen dan in de teksten. Tenslotte betekent
jungle ook: uitgaan en plezier maken. Doorgaans
wordt een mix van elektronische hardcore-house
en techno-breakbeats als uitgangspunt gebruikt,
terwijl voor de verdere muzikale invulling afwisselend wordt geput uit ragga, ambient, jazz of soul.
De Morgen, 28-04-95
Op de klanken van lenige junglemuziek zoeft hij
rakelings langs peilloze kliffen.
Elsevier, 14-09-96
Met 'Earthling' lijkt hij op wonderbaarlijke wijze
zijn draai te hebben hervonden. Bowie zit diep in
de jungle.
Nieuwe Revu, 29-01-9-/
Maar vanuit Londen worden de dansvloeren bestookt met het kletterend slagwerk en de loodzware bastonen van 'Drum 'n' bass', oftewel jungle.
de Volkskrant, 07-05-97
Boem-boem-boem-boem? Misschien dat sommige techno zo klinkt, maar jungle steekt toch echt
een tikje anders in elkaar. Ritmisch vaak heel complexe structuren zijn het kenmerk van het genre.
Het Parool, 20-06-97
Sommige dansers verkiezen de wat tragere beats
van 'trance' of 'house'. Anderen zweren bij 'jun-

gle', een vinnige kruising van techno en hiphop...
DS Magazine, 11-07-97
junglie (<— Eng.), liefhebber van jungle*-muziek.Jeugdtaal.
Het junglepubliek is jong, geïnspireerd en multiraciaal. Geen pillenslikkers, meer van het wietje en
het biertje. Meisjes blijven er nauwelijks voor de
spiegel dralen: weinig verf en het haar in een staartje. ' O , eh, sorry,' zeggen de 'junglies' tegen elkaar
als ze in de gang tegen elkaar opbotsen.
Vrij Nederland, 26-07-97
junk (<— Eng. ' r o m m e l ' ) , als c o m p u t e r t e r m : ongewenste d a t a ; gegevens zonder betekenis.
Junk: R O M M E L .

Webster's computerlexicon, 1983; geen auteur
Junk: Opeenhoping van informatie die meestal
betrekking heeft op tijdens gegevensoverdracht
ontvangen signalen.
Het geïllustreerde cotnputerwoordenboek,
1984;
geen auteur
informeel: rommel, rotzooi.
In Nederland is het niets dan popprogramma's en
dat soort junk.
de Volkskrant, 24-08-85
slang voor 'heroïne'. Sinds eind jaren zeventig
in ons taalgebied.
Hij versnijdt de junk en verkoopt het in Boston.
Arie Visser: Het vangen van de draak, 1983
Hij bezweek aan een overdosis junk...
René Stoute: Jagers zijn wij, en ook prooi, 1987
verkorting van junkie 'drugsverslaafde'; ook in
samenstellingen.
'Tjarda... mijn zoon,' schoot het door hem heen.
'Eenvideojunk.'
Koos Meinderts en Harrie Jekkers: Tejo, 1983
Junks zijn helden die hun macht in een ander leven misbruikt hebben en die daar nu voor boeten.
Hans Plomp: Open inrichting, 1985
De vinyljunk kan weer op zoek naar een nieuw
geluid.
Vinyl, april 1987
junkie, niet alleen voor 'drugsverslaafde', m a a r
ook informeel voor 'iemand die hardnekkig
verslaafd is a a n iets'; ook als -junkie in samenstellingen.
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Op de sportpagina's komen de statistiekjunkies
onder de liefhebbers aan hun trekken.
de Volkskrant, 05-10-85
Ik was een echte televisie-junkie. Ik keek niet alleen naar Star Trek, ik keek naar alles.
Playboy, april 1987
Wereldwijd zijn nu al zo'n slordige twintig miljoen 'junkies' aangesloten op het internationale
computernetwerk, dat inmiddels de omvang heeft
aangenomen van een digitale subcultuur.
HP/De Tijd, 03-03-95
Ook nieuwsjunkies komen op het web ruim aan
hun trekken.
Clickx, 10-10-96
Op Terschelling begint het leven van krantenjunkies pas na één uur.
Nieuwe Revu, 26-11-97
Dat chili-junkies steeds meer pepers verdragen,
komt doordat bij grootverbruik de zintuigcellen
minder gevoelig worden of zelfs afsterven.
Elsevier, 21-03-98

voorzien, waardoor hun anti-houding nog meer
grond heeft gekregen.
Het Parool, 22-07-89
Met de kostbare debacles in de junkbonds aan de
gang zal de liefde bij sommige financiers wel wegkwijnen.
Het Parool, 25-11-89
Junk bonds zijn risicovolle obligaties met als
troost een abnormaal hoge rente.
Vrij Nederland, 22-09-90
Junk bond. Obligatie met een hoge rente en een
hoge volatiliteit. Werd begin jaren tachtig ontdekt
als overnamefinanciering door de Amerikaanse investment banker Michael Milken. Het had de
grootste overnamegolf in de geschiedenis van Wall
Street tot gevolg. Nog geen tien jaar later verdween
Milken achter de tralies wegens insider trading.
Als officiële definitie geldt ook: een obligatie met
een credit rating van B B of lager.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van bet moderne zakenleven, 1996

junkbonds (<— Eng.), obligaties met een hoge
rente, vooral uitgebracht om dreigende overnames mee te financieren. H e t zijn dus obligaties
met een hoog risico, w a n t van een onbekende of
verdachte debiteur. In het begin van de jaren
tachtig voor het eerst o p de m a r k t gebracht
door de beleggingsmaatschappij Drexel Burnh a m L a m b e r t (Wall Street). Uitvinding van de
Amerikaanse investment banker Michael M i l ken, die tien jaar later achter de tralies belandde
wegens handel met voorkennis. In Nederland
w o r d e n de j u n k b o n d s uitgegeven in de vorm
van achtergestelde converteerbare obligaties
met een hogere c o u p o n r e n t e .

junk-DNA (<— Eng.), deeltjes D N A die geen genetische functie hebben; theorie die zegt d a t vooral hogere levende wezens, zoals planten en dieren, veel junk ' r o m m e l ' in h u n D N A hebben.
M i c r o - o r g a n i s m e n , als bacteriën, zouden nauwelijks junk-DNA hebben. Voor het eerst beschreven d o o r de onderzoeker Roy Britten in
1994. Medisch jargon.

Nu hadden we in de laatste maanden en jaren de
fusie- en acquisitie-manie, de junk bonds (obligaties met een hoge rente waarmee de aankoop van
bedrijven werd gefinancierd, red.) en de 'leveraged
buy outs' (verzelfstandigingen met geleend geld,
red.).
NRC Handelsblad,
13-11-87
Zoals in de Verenigde Staten wordt betwijfeld of
Michael Milken, de man die met zijn 'junk bonds'
Drexel-Burnham groot en zichzelf rijk maakte, op
die manier klein te krijgen is.
Elsevier, 04-02-89
Moody, het bekende service verlenend bedrijf aan
beleggers, heeft dezer dagen via een uitgebreide
studie de junkbond-tegenstanders van materiaal
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Soms kan door een leek al het verschil tussen genen en junk DNA worden gezien. Ze zijn weliswaar
allebei opgebouwd uit dezelfde vier 'letters': de
chemische stoffen die met de letters A, C, G en T
worden aangeduid. De genen zijn echter grilliger.
De volgorde CGTTTAACCGTAAAT bijvoorbeeld
riekt meer naar gen terwijl een volgorde als TTTTTTTATTTTTTTT vermoedelijk junk is.
Elsevier, 09-09-95
Een ander verfrissend inzicht betreft de functie
van het junk-DNA. In DNA van hogere wezens, zoals de mens, zit veel DNA dat ogenschijnlijk geen
nut heeft en daarom junk, rotzooi, wordt genoemd. Het menselijk DNA bestaat zelfs voor meer
dan negentig procent uit dit onzin-DNA. Normaliter wordt het junk-DNA door de cellen weggeredigeerd, er wordt geen onnodige aandacht en energie
aan verspild.
Elsevier, 23-11-96
junket (<— Eng. ' b a n k e t , snoepreisje'), reisje op

kosten van de gemeenschap; duur uitstapje, georganiseerd voor journalisten en ander mediapersoneel, door bedrijven en organisaties die
hierdoor gratis publiciteit verkrijgen. Ook gemeengoed in de filmwereld en bij reisagentschappen. Het aanvaarden van zo'n junket
wordt door veel mediaorganisaties en individuelen als onethisch beschouwd. Dit Engelse
woord is intussen ook bij ons aardig ingeburgerd geraakt. Het wordt evenwel niet vermeld
door Koenen en Smits (1992).
De junket in het Amsterdamse hotel The Grand
werd bezocht door pers uit vijftien landen: van
Australië en Japan tot Brazilië en - toch wel - Nederland.
Nieuwe Revu, 30-09-92
Maar een wereldster als pak-hem-beet Mick Jagger huurt een hotelsuite in Londen of Parijs en laat
zich hooguit twintig minuten per persmuskiet aan
de tand voelen. Veel vaker moet je 't dan, zeker als
mindere god onder de popscribenten, doen met
een 'junket': samen met 'n Zwitser, 'n Zweedse en
als je echt pech hebt, 'n Italiaan moet je in dezelfde
twintig minuten tot een gesprek zien te komen met
ome Mick.
Nieuwe Revu, 17-02-93
junkfax (<— Eng.), ongevraagd materiaal, zoals
reclame en advertenties, verzonden per fax. Dit
woord werd gemodelleerd naar het iets oudere
junkmail*. In de loop van de jaren tachtig opgekomen.
Dure snufjes zijn beveiliging tegen junkfax (direct mail per fax), codering van geheime stukken
en toonregeling voor overseinen van foto's.
Haagse Post, 17-06-89
Ik kreeg laatst zelfs wat fax-software onder ogen
waarmee je faxen die afkomstig zijn van bepaalde
nummers direct kunt verwijderen, zodat ze niet
eens schijfruimte in beslag nemen. Dat is een probate oplossing voor het fenomeen junk-fax.
de Volkskrant, 24-04-93
junkiechic;junkielook (<— Eng.), pejoratieve aanduiding voor een broodmager uiterlijk van een
mannequin of fotomodel, type Kate Moss. Syn.
wasbeerlook. De trend is niet echt nieuw. Al in
de jaren twintig was er het dunne jongensmeisje, de gar$onne, en in de jaren vijftig het existentialistische balletmeisje, type Audrey Hepburn. In de jaren zeventig maakten Twiggy en

Jean Shrimpton furore. Een decennium later
werden modellen als Claudia Schiffer en Naomi Campbell populair: niet extreem mager, lange benen en grote borsten. In de Nederlandse
jeugdtaal bestaat sinds begin jaren tachtig de
aanduiding junkiemager 'opvallend mager'. —>
heroïnechic'\
Voor de bladen die ermee begonnen - The Face,
i-D - is de junkie-look overigens allang weer oude
koek.
Nieuwe Revu, 04-06-97
Hoe haar figuranten kijken en hoe ze zich kleden,
lijkt niet onderhevig aan mode. Travestieten in de
jaren zeventig zien er bij Goldin hetzelfde uit als
travestieten in de jaren negentig. De in de modewereld veel gebruikte en inmiddels bekritiseerde 'junkielook' had Goldin al in de jaren zeventig ontdekt.
Elsevier, 21-06-97
Sinds een jaar of twee zijn de modellen in Parijs
en in de media dunner dan ooit, op het anorectische af. Hun ongezonde uiterlijk wordt versterkt
door make-up: donkerblauwe of rode kringen onder hun ogen, dik zwart erboven. In modekringen
heet dit de 'wasbeerlook' of 'junkie-chic'.
Opzij, juni 1997
Musici dweepten ermee, modeontwerpers volgden en introduceerden de junkielook.
Esquire, mei 1998
junkmail (<— Eng.), reclamedrukwerk dat men
ongevraagd in de brievenbus krijgt en dat men
veelal zonder het te lezen in de prullenmand
gooit. Kan ook verkiezingsdrukwerk zijn. Een
bedrijf dat zich specialiseert in het verspreiden
van junkmail wordt junkmailer genoemd. In
het Engels komt dit woord sinds ca. 1967 voor.
Bij ons drong het pas in de jaren tachtig door.
Junk mail (rotzooi-post) ongevraagd reclamedrukwerk.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
De commerciële sektor doet er goed aan rekening
te houden met de heel andere Internetkultuur. Zo
bestaat er een 'Netiquette': een vrijwillig gerespekteerde gedragscode die onder andere verbiedt dat
men zomaar 'junkmail' naar om het even wie
zendt.
De Morgen, 23-09-95
Ook agressieve marketingtechnieken zoals het
versturen van direct mail of junkmail zijn niet meteen welkom op de informatiesnelweg.
Wave, oktober 1996
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In veel gevallen bevat de junkmail een tekst die
uitlegt hoe de ontvanger zijn naam van de verzendlijst kan laten schrappen, maar dat is de omgekeer
de wereld.
Personal Computer Magazine, december 1996

k

Een onderzoeksbureau (Edwell & Co) schatte
dat de gemiddelde e-mailgebruiker dagelijks vijftien berichten ontvangt en per dag een klein uur
bezig is om die te beantwoorden. Dat is des te frustrerender omdat het merendeel van de boodschappen tamelijk futiel of ergerlijk commercieel (junk
mail) is.
Elsevier, 18-01-97

kaalkop, vertaling van skinhead (zie skin ).
Vanwege de gladgeschoren schedel van deze
doorgaans extreem-rechtse jongeren. Informeel. Zie ook de Engelse slangterm
bonehead'.
De plaatselijke politieman weet te zeggen dat er
maar twee skinheads in zijn woonplaats zijn. Anderen uit Mölln vertellen dat de rechts-radicalen in
hun dorp een normaal kapsel hebben. Eerst denkt
Duitsland de vijand te kunnen lokaliseren in kaalkoppen, nu blijkt weer dat ze ook een mantelpakje
en een toupetje kunnen hebben.
Trouw, 04-06-9)

jurkangst, angst die m a n n e n hebben o m lief te
zijn, te huilen, er schattig uit te zien, o m intiem
te zijn. Deze t e r m is geïntroduceerd d o o r de
psycholoog Paul Vennix. Volgens h e m zijn
vrouwen de afgelopen twintig jaar gemasculiniseerd, m a a r m a n n e n niet gefeminiseerd. Volgens de Van Dale (1992) betekent jurkangst
ook gewoon 'angst voor v r o u w e n ' .
Mijn analyse is dat de jurkangst ook in de Top
100 terug te vinden is. Mijn collegae kozen immers
zoveel mogelijk 'onvrouwelijke' vrouwen, manwijven of geslachtloze gedrochten. Immers een man,
en de popjournalistiek is van het soort vergeven,
identificeert zich niet graag met wezens die menstrueren en bh's dragen.
Oor, 14-1 i-S?
Vennix introduceerde eind jaren zeventig het begrip 'jurkangst'. Mannen leden, constateerde hij
toen, aan een collectieve minachting voor het
vrouwelijke.
Heleen Crul: Schat, staat bet embryo koud?, 1992
jurkman, schertsend voor ' m a n die graag dameskleding d r a a g t ' .
De enige reden waarom ik de zogenaamde jurkmannen (of jurklui) tcch wel eens stiekem de mantel zou willen uitvegen, is dat zij voortdurend verwarring zaaien bij de leden van het sterke geslacht
die een onbedwingbaar zwak hebben voor de
vrouwtjes.
Driek van Wissen: De dikke Van Dale is mijn beste
vriend, 1989
De boze buitenwereld die maar niet snapt dat
jurkmannen ook 'gewone mensen' zijn.
René Stoute: Het grimmig genieten, 1991
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De band zet een paar onvervalste skinhead-songs
in. Prompt is de natuurlijke orde hersteld en staan
de kaalkoppen weer vooraan.
Nieuwe Revu, 3 r-12-97
kaalkopje, hallucinogene paddestoel.
Toen ontdekten psychonauten in de jaren zeventig dat ook de Europese variant van de overal ter
wereld voorkomende paddestoelenfamilie psilocybe (psilo betekent 'kaal', cybe betekent 'hoofd'),
het in Europa algemeen voorkomende kaalkopje,
een voortreffelijk entheogeen middel is.
Gerben Hellinga en Hans Plomp: Uitje bol, 1994
In een tijd waarin zelfs de relatief onschuldige
paddestoel met uitroeiing wordt bedreigd, is het
goed erop te wijzen dat een lijntje coke, een kaalkopje of een XTC-pilletje niet automatisch de weg
plaveit naar de goot.
HP/De Tijd, 21-02-97
kaalplukken, het opsporen en d o o r Justitie in
beslag nemen van uit criminele activiteiten verkregen financiële winsten. Dit gebeurt door een
zgn. kaalplukploeg'.
-^pluk-ze*.
Een andere pijler van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit is het treffen van die organisaties in hun financiën. 'Kaalplukken' is de populaire
term die deze opzet het best weergeeft.
Het Parool, 27-06-92
De Hollandse Al Capones moeten hoe dan ook
achter slot en grendel en het liefst ook nog 'kaalgeplukt'.
Vrij Neder la nd, 15-06-96
Het openbaar ministerie ( O M ) wil iedere crimi-

neel met een buit van meer dan iooo gulden 'kaalplukken'. Dat staat in de nieuwe ontnemingsrichtlijn van het OM, die deze maand in werking is getreden.
Trouw, 24-01-97
Alle lidstaten moeten het 'kaalplukken' van criminele groeperingen mogelijk maken.
Elsevier, 24-05-97
kaalplukploeg,-team, informele benaming voor
het BFO (Bureau Financiële Ondersteuning),
een speciale recherche-eenheid in Nederland
die zich toelegt op het opsporen van uit criminele activiteiten verkregen winsten. Daar waar
de recherche zich richt op de bewijsvoering van
een gepleegd delict, onderzoekt het BFO de financiële handel en wandel van een verdachte.
—> pluk-ze*.
De politiek gelooft heilig dat je criminelen kunt
bestrijden met meer bevoegdheden en hogere straffen. Daarom ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer om beslag te leggen op inkomsten uit georganiseerde zware misdaad. Een poging om een experiment met de kaalplukteams (pak de diefin zijn
eigen portemonnee) een vervolg te geven.
Vrij Nederland, 14-04-90
Jitta werd voorzitter van Redrucom, de Recherche Drugs Commissie, had een belangrijke rol in
de vorming van een kustwacht, was een van de bedenkers van de kaalplukteams, bedoeld om uit
misdaad verkregen bezittingen af te pakken.
Elsevier, 25-05-91
Inmiddels zijn er 22 Bureau's Financiële Ondersteuning (BFO'S), ook wel kaalplukteams genoemd, in ons land actief.
HP/DeTijd, 26-11-93
kaarttelefoon, telefoon die slechts werkt na het
insteken van een elektronische kaart.
Sinds de kaarttelefoon in april vorig jaar bij wijze
van proef is geïntroduceerd, is het vandalisme in
cellen waar deze toestellen zijn geplaatst met 50 tot
60 procent teruggedrongen. Bellen met de kaart
werkt vrij eenvoudig: bij sommige postkantoren,
vvv-kantoren en winkels zijn telefoonkaarten te
koop met 20 (ƒ 5,-), 40 (ƒ 10,-) of 100 (ƒ 25,-)
'tikken'. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is
dat de PTT ten minste tot het einde van de proefperiode, medio volgend jaar, bij de 40-kaart 5 tikken
en bij de 100-kaart 15 tikken gratis toevoegt.
NRCHandelsblad, 28-11-87

kaasschaaf(methode), in de politiek: het pondspondsgewijze verminderen van het aantal arbeidsplaatsen; de hoeksteen van bezuinigingsoperaties. Het staat dus voor het evenredig verdelen van bezuinigingen over alle betrokken departementen. Doel hiervan is de explosieve
groei van de uitgaven van de departementen in
toom te kunnen houden. De term werd in de
tweede helft van de jaren tachtig populair.
Meer algemeen betekent het tegenwoordig 'het
beknibbelen op kleine dingen' (De Jong en
Prins, 1997).
Volgens Lubbers is iets te gemakkelijk gezegd dat
de 'kaasschaafmethode' verkeerd is. Hij doelt
daarbij op de methode van de afgelopen vier jaar,
waarbij de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen over alle afdelingen evenredig is verdeeld.
de Volkskrant, 21-02-87
Op die dag - vandaag - treedt namelijk een eerdere wet in werking, waardoor volgens de 'kaasschaaf-methode' 23 miljard zal worden omgebogen.
NRC Handelsblad, 20-11-87
Het ging de hervormde synode gisteren om meer
dan alleen een 'kaasschaaf of hakbijl'-discussie.
Het centrale beleidsplan was immers niet los te
zien van het eerder besproken stuk 'Kerk-zijn in
een tijd van godsverduistering'.
Trouw, 26-11-88
Kaasschaafmethode: Evenals dat bij de woorden
krimpoperatie, ombuiging, stofzuigeroperatie het
geval is, betekent kaasschaafmethode een vorm
van bezuinigen. Men probeert door van allerlei begrotingsposten een klein beetje geld af te halen tot
een forse bezuiniging te komen. Deze methode
wordt niet ingegeven door een overweging van:
'iets kan wel of minder door de overheid verricht
worden' als wel: 'hoe dan ook er moet bezuinigd
worden'.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
Kaasschaafmethode: Bezuiniging in de vorm van
een algemene korting, bijvoorbeeld een bepaald
percentage op alle uitgaven. Deze methode bespaart discussies over keuzen.
Roelof Bos: Politiek woordenboek, 1993
kaasstolp, figuurlijke aanduiding voor een
moeilijk binnen te dringen milieu; een van de
rest van de wereld afgesloten kringetje. Met de
Haagse kaasstolp bedoelt men het gesloten po-
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Iitieke en ambtelijke wereldje in Den Haag. —*
Haagse'
circuit.
Bovenstaande redeneringen in PvdA en CDA blijven zelfs onder het gebruikelijke niveau van de
Haagse kaasstolp.
de Volkskrant, 08-02-91
Deze burger kan rekenen op kennismaking met
kamerleden, deskundigen en andere mensen van
buiten de kaasstolp.
de Volkskrant,
05-07-91
Een volksvertegenwoordiger die onder de 'Haagse kaasstolp' vandaan komt, het publieke debat
weet te beïnvloeden met een heldere boodschap, de
confrontatie met de kiezers aandurft en zich weerbaar opstelt tegenover belangengroepen en bureaucratie.
Trouw, 13-07-91
Den Haag, zo klinkt al jaren het verwijt, zit te
kruimelen onder zijn anachronistische 'kaasstolp'.
de Volkskrant,
19-10-91
Ik noemde dat in 1967 de 'communicatie-partij',
maar de grondgedachte is dezelfde: de politicus
moet 'onder de kaasstolp vandaan'.
Elsevier, 26-10-91
Een politicus die onder de 'kaasstolp' vandaan
kwam, die zich niet tussen zijn ambtenaren en adviseurs liet opsluiten, die de gesloten bestuurlijke
circuits doorbrak...
Vrij Nederland,
14-12-91
Rouvoet is, zegt hij, met een missie naar de
'Haagse kaasstolp' gekomen. Van spelletjes om
electoraal te scoren of gedraai om gezichtsverlies te
voorkomen is hij wars.
Trouw, 02-12-94
kabel, slang voor 'het verbond van Surinaamse
spelers binnen het Nederlandse voetbal elftal'.
Sinds ca. 1995. In de Z7/p/;o/?*-scene is het w o o r d
een aanduiding voor connecties, vrienden.
Daarmee heeft de bondscoach echter niet de onvrede bij de 'kabel' - het verbond tussen de donkere spelers - kunnen wegnemen...
NRC Handelsblad,
13-10-97
'Wij zijn kabel,' zei Kluivert. 'Gewoon vrienden,
kabel.'
HP/De Tijd, 29-05-98
Zaterdag, na de rode kaart van Kluivert, zat de
hele kabel op de bank.
Elsevier, 20-06-98
Had Sparta iets verdiend aan John Veldman en
Ajax nog iets aan de kabel.
Nieuwe Revu, 01-07-98
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kabelkrant, nieuwsberichten, veelal verzorgd
door (regionale) krantenuitgevers en verspreid
via het kabelnet. Dergelijke uitzendingen bevatten naast plaatselijk nieuws ook advertenties,
Z e werden aanvankelijk zonder geluid en bewegende beelden vertoond. Sinds het begin van de
jaren tachtig.
Kabelkrant is het doorgeven van nieuws in een
grafische vorm langs een kabeltelevisienet. Momenteel is het nog altijd de vraag of de kabelkrant
rendabel zal worden. Technisch zijn er meerdere
mogelijkheden. Het meest aantrekkelijk, lijkt het
gebruik van een compleet kanaal met een teletekstsysteem. Ondertussen worden in verscheidene experimenten verschillende technieken uitgetest.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989
En de afgelopen jaren stonden ook in het teken
van de opkomst van regionale, zo niet lokale kabelkranten die journalistieke opvattingen over wat
nieuws is en wat niet, grondig herdefinieerden.
Elsevier, 21-09-96
kabuki (<—Jap. ka 'lied' + bu ' d a n s ' + ki
' k u n s t ' ) , traditioneel J a p a n s volkstoneel waarbij dialoog, zang en dans afgewisseld w o r d e n .
De vrouwenrollen w o r d e n altijd d o o r m a n n e n
vertolkt. H e t geheel w o r d t zo realistisch mogelijk gebracht. Deze v o r m van d r a m a o n t s t o n d
in het Japan van de 17de eeuw. De term drong
bij ons pas laat in de w o o r d e n b o e k e n door: begin jaren tachtig.
Kabuki-theater uit Japan, een theatervorm waarbij vrouwenrollen consequent door mannen worden vertolkt, al tweehonderd vijftig jaar lang.
Het Parool, 19-06-8 s
Noh en Kabuki zijn eeuwenoude Japanse toneelvormen, die bij een breed publiek bekend zijn.
Snoecks 1987
Onder de paspoppen staan Japanse kabuki-laarsjes met een losse teen, op een ronde hak met de diameter van een gemiddelde menselijke hiel.
Elsevier, 2 1-06-97
kabyle(<— A r a b , ' s t a m ' ) , Berbermuziek uit
Noord-Algerije.
'Rai en kabyle zijn even populair,' zegt Oubaya.
'Als je naar een Noordafrikaans feest gaat, hier in
Parijs, dan speelt er zowel een rai-band als een kabyle-groep.' Ten bewijze overhandigt hij me een
foldertje voor een 'Grande Fête Algérienne', dat

twee dagen later plaats zal vinden. Terwijl de kabyle-cassettes door de winkel schallen, hebben zich
enkele jongeren bescheiden in de discussie gemengd en verderop in het gesprek blijkt dat van
een van hen al een cassette in het rek staat, terwijl
de ander net bezig is met opnames.
Oor, 10-09-88
kachelen, slang voor 'hard rijden, fietsen'.
Dus ik ging voorin zitten kachelen.
Maarten Ducrot: Berichten uit de Tour de France,
1987
Zijn mond om mijn lont, terwijl ik over de snelweg kachel...
Nieuwe Revu, 16-06-98
kaderbrief, brief van de minister van Financiën
aan zijn collega's waarin de financiële toestand
van het land wordt beschreven. Tevens bevat de
kaderbrief aanwijzingen om te vermijden dat er
onvoorziene tekorten op de rijksbegroting ontstaan en voorstellen voor eventuele bijkomende
bezuinigingen. —» hangpuntenbrie f.
Kaderbrief: Brief van de minister van Financiën
aan de ministerraad waarin deze in het kader van
de begrotingsvoorbereiding voorstellen doet voor
het totale bezuinigingsbedrag in het komende jaar.
Vroeger werd deze brief de streefcijfernota genoemd.
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 1985
Maar in de CD A-fractie, de grootste regeringspartij, stuit zo'n 'fluwelen ontkoppeling' op de
grootst mogelijke bezwaren. Fractieleider Brinkman heeft dit zijn partijgenoot De Vries al voor
vrijdag laten weten. Het kabinet sprak gisteren officieel over de zogeheten kaderbrief. Het is een stuk
waarin de minister van Financiën al vroeg in het
jaar de grove contouren schetst van de nieuwe begroting.
de Volkskrant, 11-04-92
Eind maart stuurde de minister van financiën de
gebruikelijke Kaderbrief aan zijn collega's in de
ministerraad. Deze nota vormt telkenjare de start
van de onderhandelingen over de nieuwe rijksbegroting en brengt de financiële speelruimte voor
het kabinet in kaart. Zelden hebben moeizame deliberaties over een Kaderbrief tot zulke onduidelijke besluiten geleid als het afgelopen voorjaar het
geval was.
Intermagazine, juni 1992
De Kaderbrief van vice-premier Kok over het fi-

nancieel-economisch beleid in 1994 stoelt op een
aantal goed verdedigbare uitgangspunten.
de Volkskrant, 26-03-93
Kaderbrief: Brief die de minister van financiën in
februari of maart stuurt aan zijn collega-bewindslieden. Hierin geeft hij het kader aan, de grote lijnen waarbinnen de begrotingen van de afzonderlijke ministers moeten blijven. Hij geeft aan hoeveel
er bezuinigd moet worden en hoeveel geld beschikbaar is voor nieuwe plannen. Op basis van deze
brief besluit de ministerraad, in maart of april,
over de hoofdlijnen van de nieuwe begroting.
Roelof Bos: Politiek woordenboek, 1993
Maar Netelenbos lichtte geen tip van de sluier
op, omdat de onderhandelingen over de Kaderbrief
in het kabinet nog niet zijn afgerond.
Trouw, 11-04-97
Ambtenaren op diverse departementen werken
dan aan de zogeheten Kaderbrief. In deze nota
wordt een prognose gemaakt van de te verwachten
financiële problemen voor het komende begrotingsjaar.
Emile Bode en Menzo Willems: Binnenhofbargoens, 1997
Kafkabrief, de gedoogdenverklaring voor asielzoekers die slechts één jaar geldig is en bijgevolg ieder jaar opnieuw verlengd moet worden
bij de vreemdelingenpolitie. Juristenjargon.
De gedoogdenverklaring is één jaar geldig, daarna moet bij de vreemdelingenpolitie een nieuwe
'Kafka-brief' (zo noemen advocaten het) gehaald
worden.
Vrij Nederland, 17-10-92
kakker, in jeugdtaal de pejoratieve aanduiding
voor een burgerlijk geklede jongere, die zich
ook burgerlijk gedraagt en carrièregericht is.
Heeft een voorliefde voor kleding en schoeisel
van bepaalde merken, zoals Levi's 501, NafNaf e.d. Jongens hebben doorgaans kort opgeknipt haar, terwijl meisjes vaak een paardenstaart hebben. Typisch fenomeen van de jaren
tachtig.
'Kakkers' vormen de tweede, en invloedrijkste
groep. Zij onderscheiden zich uiterlijk van de rest
doordat ze dure merkkleren dragen in de voor hen
typerende terughoudende kleuren als donkerblauw, wit, lichtblauw, donkerrood en lichtgeel.
Broekrokken, dikke wollen kniekousen in pastel of
ruit, parelkettinkjes, shawls, pennyshoes en grijze
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flanel pantalons horen vaak tot de uitrusting.
de Volkskrant, 20-12-86
Naast degenen die gewoon blijven, valt behalve
een stel disco's vooral een sterk groeiend aantal
kakkers op. Dit komt omdat kakkers op school
dan de meest invloedrijke groep zijn.
Jeugd en Samenleving, mei 198-7
Bij ons gaat het over Johnny's en Marina's, over
BCBG'S en Milletanten, in Nederland lopen
scheidslijnen tussen kakkers en punkers, disco's en
hardrockers, alternatievelingen en gewone kinderen.
De Morgen, 12-06-87
Mocht de nu aangetroffen groep (geschat op ongeveer 15 procent van het aantal jongeren) inderdaad uitgroeien tot een generatie, dan ontstaat er
immers voor het eerst in lange tijd weer een herkenbaar, zij het veelzijdig 'marktsegment'; heel
wat makkelijker benaderbaar dan de kakkers, socio's, punkers, yups, hardrockers en disco's die samen de jaren '80-jeugd vormen.
NRCHandelsblad,
02-09-88
Kakkers: Jongeren die overdreven doen, verwaand zijn. Zij onderscheiden zich doordat ze
dure merkkleding dragen in de voor hen typerende
kleuren: donkerblauw, donkerrood, lichtgeel,
lichtblauw en wit. Broekrokken, dikke wollen
kniekousen in effen pasteltinten of ruitmotief, parelkettinkjes, shawls, penny shoes, mocassins en
grijze flanellen pantalon horen vaak tot de uitrusting. 'We zitten op een school die voornamelijk
door kakkers wordt bezocht. Wat ze bezighoudt is
dure kleding, allemaal hetzelfde type sjaal, schoenen van een paar honderd gulden. Het gaat om een
rage, hè.'
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
kamikazeseks, het o p roekeloze wijze bedrijven
van seks, soms zelfs terwijl men weet d a t een
der partners seropositief
is. Slang. Onveilige
seks w o r d t ook wel Russische* roulette genoemd.
'Aan de andere kant heb je wat ik maar het "ideologische circuit" zal noemen - voorlichting, c o c en in die kringen geldt een woord als "kamikazesex" als hoogst discriminerend.'
Haagse Post, 22-03-86
'Tja, het is link geworden. Maar, ja, met condoom vind ik er niks aan. Ik kijk goed uit door wie
ik me laat pakken. En dan, weet je, het is sex! Daar
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doe )c weinig tegen. Dan laat je je toch gaan.' Ik
zou het niet willen missen.' 'Ja, jezus, maar dat is
kamikaze-sex.'
Haagse Vost, 14-07-90
kanaalmanager, persoon die bij de publieke televisie niet verantwoordelijk is voor de p r o g r a m mering van één o m r o e p , m a a r voor de opzet
van een heel kanaal. Hij moet de strijd tegen de
commerciële omroepen a a n g a a n .
Het onderzoeksbureau stelt dat RTL 4 steeds
meer terrein wint ten koste van de publieke omroepen. Mogelijke maatregelen: meer zendercoördinatie, een betere opbouw van de avonden, meer
films en meer eigen dramaseries. Voor de langere
termijn pleit het voor meer geld uit Den Haag, een
hoger kijkgeld, kostenreductie en het benoemen
van zogenaamde kanaalmanagers per net, mensen
die niet verantwoordelijk zijn vanuit een omroep,
maar vanuit de opzet van een heel kanaal.
Opzij, november 1990
Kanaaltunnel, tunnel onder de zee, ca. 52 k m
lang, die een treinverbinding tussen het vasteland en Engeland mogelijk m a a k t . Sinds 1994
in gebruik.
Niets kan de bouw van de Kanaaltunnel tussen
Engeland en Frankrijk nog in de weg staan. Twee
boormachines zijn besteld, een deel van het benodigde bouwkapitaal is er en binnen enkele maanden zijn er vijfhonderd technici bezig met het maken van de bouwtekeningen.
de Volkskrant, 11-12-86
kanaalzwemmen (<— Eng. channel surfing"!),
schertsend voor 'met de afstandsbediening
v o o r t d u r e n d van het ene televisieprogramma
naar het andere overschakelen'. Term gelanceerd door de krant Het Parool eind jaren tachtig. In het Franstalige C a n a d a gebruikt men de
termen pitonner en faire du saute-chaine. —>
zappen'.
Om nu nog te voorkomen dat die dombo's thuis
voor de buis die natuurlijk niets anders doen dan
de hele avond 'kanaalzwemmen' en nauwelijks weten naar welke zender ze kijken, niet eens weten
wie al dat moois voorschotelt, heeft men de tvpleister uitgevonden.
Vrij Nederland, 04-08-90
... kanaalzwemmen tussen het levensbeschouwelijke achterland en het commerciële voorland.
HP/De Tijd, 18-01-91

Het is de weg van naar vijf of zes programma's tegelijk kijken, programma's die elk voor zich niet
interessant genoeg zijn om volledig uit te zien,
maar waaruit een collage valt samen te stellen die
het marginale grensnut van het blijven zitten en je
ogen openhouden net overschrijdt. Dat gedrag
wordt wel aangeduid als 'kanaalzwemmen', een
leuke vondst, dat wel, maar recht aan het wezen
van deze bezigheid doet ze niet. Bij kanaalzwemmen denk ik aan volharding, monotonie, uitputting, de ultieme wilsinspanning om door te gaan
met iets dat vervelend en zinloos is, maar dat nu
eenmaal moet gebeuren - en dat is nu juist wat
zappen niet is.
HP/De Tijd, 19-04-96
kanaalzwemmer, iemand die aan
kanaalzwemmen* doet; zapper*'. Schertsend.
Je hoort het, je denkt na, en voor je het weet zak
je weg in een volgend thema. Alsof je tv-toestel bediend wordt door een onzichtbare 'kanaalzwemmer'.
de Volkskrant, 31-01-92
Er zijn anno 1994 verschillende categorieën zappers ('kanaalzwemmers') te onderscheiden.
Elsevier, 17-12-94
kangoorobics (<— Eng.; n a a r anal, van aerobics*), v o r m van fitnesstraining waarbij de deelnemers met zgn. kangoojumps,
een soort in-lineskates met ronde springveren eronder, t r a m poline-achtige sprongen tot een meter h o o g
kunnen maken.
'Het is vooral fun!' vertelt Inneke Merckx, de instructrice die Kangoo-robics in ons land introduceerde. Na vijftien jaar ervaring in B B B , steps, callanetics en aerobics - ze had in Amerika zelfs les
van Jane Fonda herself! - vindt Inneke deze allernieuwste trend een verademing. 'Ik zie dat mijn
nieuwe lesnemers goedgezind binnenkomen en
weggaan. Het is ook iets voor alle leeftijden en
voor vrouwen én mannen. Ik verwacht dan ook
een grote toekomst voor Kangoo-robic, want het
heeft veel voordelen. De belangrijkste is dat je je
gewrichten niet kunt overbelasten omdat de
schokken door de springveerbanden worden opgevangen.'
Flair, 12-11-96
kansspelwachter, iemand die toezicht h o u d t bij
het kansspel.

Manuela van Iersel en Janetta van Duijn zijn de
eerste Nederlandse kansspelwachters. We gaan
met ze de stad in. De eerste de beste horecagelegenheid waar we langskomen is een Chinees restaurant. 'Daar zijn we nog altijd niet geweest,' zegt Janetta. Ze noteert naam en adres in haar opschrijfboekje en binnen voegt ze er wat details aan toe.
Weer buiten: 'We houden bij wanneer we het beste
ergens kunnen controleren en waar we geregeld
langs moeten.' Het duo moet namelijk onder meer
in de gaten houden of de eigenaren geen minderjarigen op de kasten laten spelen.
Nieuwe Revu, 10-11-93
kantelkamer, kamer w a a r i n ruimtevaarders
voor en na een vlucht geobserveerd w o r d e n .
O p het genoemde T N O instituut wordt de kantelkamer ook gebruikt bij het bestuderen van zeeziekte en luchtziekte. Ongevoeligheid hiervoor kan via
deze methode vroegtijdig worden opgespoord.
de Volkskrant, 15-06-85
kantelweg, lichte helling op een verkeersweg.
De kanteling loopt schuin van rechts n a a r links
over de weg, gaat na tien meter in de tegenovergestelde richting verder, en zo door. Uitvinding
van ir. Jan Bakx, w e r k z a a m bij de directie Infrastructuur en Vervoer van de provincie Zeeland. In 1998 ging het project van start in de
provincie Zeeland.
De kantelweg maakt deel uit van een reeks maatregelen die ten doel hebben de verkeersveiligheid
in het westen van Zeeuws Vlaanderen te verbeteren.
NRCHandelsblad,
02-07-98
Een ambtenaar van de provincie Zeeland heeft in
het kader van een project Duurzaam Veilig Verkeer
een in alle opzichten uitzonderlijk idee ontwikkeld
om het verkeer te dwingen snelheid te verminderen. Zijn oplossing is de in Zeeuws-Vlaanderen inmiddels experimenteel gerealiseerde kantelweg;
een weg waarvan de helling elke tien meter in de
lengterichting van links naar rechts kantelt.
De Telegraaf, 03-07-98
Kaposi's sarcoomjsarcoom van Kaposi (epon.,
n a a r de Oostenrijkse dermatoloog M . K . K a p o si, geb. 1909), soort van huidkanker, veroorzaakt d o o r bepaalde virussen en een verstoring
van de cellulaire immuniteit. K o m t vooral voor
bij aidspatiënten.
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De volgende dag gaat Peter van Duim met de in
paniek verkerende Fransman naar het A M C . Daar
wordt vastgesteld dat het 'Kaposi-sarcoom', het
gezwel in zijn longen, verergerd is.
Nieuwe Revu, 10-0^-90
Homoseksuele mannen krijgen het sarcoom van
Kaposi, drugsspuiters tbc en longontsteking.
Het Parool, 16-05-92
De actrice, van wie veel naaste vrienden aan Aids
waren gestorven, wist dat het Kaposi's syndroom
was, een van de symptomen van de fatale ziekte.
Nieuwe Revu, 09-07-92
Aids is dus in strikte zin geen ziekte - het is een
toestand die ziekte mogelijk maakt. Tien jaar onderzoek heeft in elk geval opgeleverd dat een aantal van deze ziekten te bestrijden is. P C P , een longontsteking die zeer zelden voorkwam, wordt nu op
tijd herkend en ook het Kaposi-sarcoom, een vorm
van huidkanker die de bekende paarse vlekken veroorzaakt, kan worden behandeld.
HP/De Tijd, 10-07-92
Daarentegen lijken vrouwen minder vaak dan
mannen Kaposi Sarcoom (een bepaalde vorm van
huidkanker) of een in relatie tot HIV veel voorkomende longontsteking te ontwikkelen.
Opzij, september 1992
Ook zou kunnen blijken dat kaposisarcoom, een
vorm van huidkanker die bij veel seropositieve
mannen het begin van aids inluidt, niet zo specifiek
mannelijk is als tot nu toe werd gedacht.
Vrij Nederland, 27-11-91,
Anale sex vergroot bijvoorbeeld de kans op een
herpes-infectie, die weer kaposi sarcoom veroorzaakt.
Nieuwe Revu, 11-06-97
kapot zitten, niet meer verder k u n n e n ; aan het
eind van zijn k r a c h t e n zijn. Vooral in de sport.
—> stuk* zitten.
Henk zei: Tk zie potverdomme niks meer. Ik zit
helemaal kapot.'
Gijs Zandbergen: Alleen op kop, 1980
Ik kan helemaal kapot zitten maar toch door blijven vechten.
Roland Liboton in Vrij Nederland, 28-11-87
Merckx reed nagenoeg de hele dag aan kop, de
rest van het peloton zat halverwege gewoon kapot.
Panorama, 13-03-88
En het gekke is, dat een sprinter die kapot zit
toch altijd kan winnen.
Wieier Revue, 10-06-88
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Zit ie echt kapot, snoep EPO uit de pot.
HP'/De Tijd, 14-08-98
kar: de-trekken, het zware werk verrichten; leiding geven. Aanvankelijk vooral politiek taalgebruik, nu meer algemeen.
Kar. In: de kar trekken. Het karwei opknappen.
Zichzelf loden lasten toedichtend antwoorden premiers, ministers of fractieleiders op vragen van
journalisten over hun beschikbaarheid voor een
volgende kabinetsperiode vaak dat als de kiezer of
de eigen politieke achterban dat wenselijk acht, zij
voorshands niet afwijzend reageren op een eventueel verzoek om de kar ook een volgende periode te
trekken.
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 198 s
Ook de PvdA-fractie heeft het ja-woord gegeven.
Henk Vos zei het in de fractie weer mooi: 'Het
paard is ontnuchterd en bereid de kar te trekken.
En ik ook.'
NRC Handelsblad, 27-10-89
Schaefer trekt de kar van de sociale vernieuwing.
Trouw, 19-0 y-90
Men zet iets 'op de rails' en 'trekt daarna de kar'.
Veelgebruikt in de politiek; daarom te wantrouwen. 'Lubbers trok 12 jaar de kar.' Intussen blijft
zelfs het verenigingsleven er ook al niet voor gespaard. Bestuurstaak
Hans Auer: Zeg nooit doei, 199^
Naast waardering voor de mensen die dit deden,
past grote waardering voor Wim Dik, de man die
de kar trok.
Elsevier, 02-08-97
karakterdanseres, eufemistische aanduiding
voor een (buitenlandse) prostituee; een Dominicaanse, Thaise of Filippijnse v r o u w die met
officiële papieren n a a r het Westen gelokt w o r d t
om vervolgens in de prostitutie te belanden. De
n a a m w o r d t gebruikt als dekmantel. De
Vlaamse journalist Chris de Stoop publiceerde
in 1993 het ophefmakende boek Ze zijn zo lief,
meneer, w a a r d o o r de strijd tegen de internationale vrouwenhandel in een stroomversnelling
terechtkwam.
Op Schiphol waren er zelden of nooit problemen
met de marechaussee, en soms kregen de begeleiders van de meisjes zelfs een speciale 'veiligheidspas'. Op de officiële papieren staat natuurlijk dat
het om 'balletgroepen' of 'choreografische danseressen' gaat. Na drie maanden moeten de meisjes

Nederland verlaten en worden ze meestal naar België doorgesluisd, waar ze in het ambtelijke jargon
'karakterdanseressen' worden genoemd.
Vrij Nederland, 12-09-92
De hoofdrol in 'Buiten schot' wordt vertolkt
door Peter van den Begin, die een politiecommissaris speelt. Hij wordt voor zijn onderzoek bijgestaan door drie vrouwen: Pascale Bal (ex-VT4) als
informante en karakterdanseres, Alexandra Vandernoot als een vrouwelijke onderzoeksrechter en
Natacha Amal als luitenant bij de rijkswacht.
De Morgen, 09-07-97
karaoke (<—Jap. kara 'leeg' + öke (sutora) 'orkest'), het d o o r amateurs in het o p e n b a a r meezingen met vooraf o p g e n o m e n muziek w a a r v a n
de zang is weggedrukt. Karaoke o n t s t o n d in Jap a n eind jaren zeventig als populair tijdverdrijf
voor gestreste zakenlieden.
Karaokemachines
zijn een soort jukeboxen met bekende populaire
liedjes, gewoonlijk verbonden met een microfoon. H e t repertoire is erg gevarieerd, van Ella
Fitzgerald tot Koos Alberts. De tekst van elk
liedje w o r d t meestal o p een scherm afgespeeld,
zodat men gemakkelijk kan meezingen. In Jap a n w o r d e n dergelijke karaokemachines niet
alleen geïnstalleerd in bars, m a a r ook in t a x i ' s .
De machines k u n n e n zo'n vierduizend liedjes
bevatten. O o k in samenstellingen, zoals karao-

kebar.
En weer de Karaoke bar: Karaoke betekent 'Leeg
Orkest': men zingt er mee met videoclips in een luide microfoon-met-echo.
Avenue, oktober 1991
Het verschijnsel 'karaoke' is al heel oud. Vroeger
hield het in dat er een band of orkest in een café
speelde en alle aanwezigen mee konden zingen. Tegenwoordig hoeft de muziek niet meer live te zijn,
karaoke (wat letterlijk leeg orkest betekent) gaat
hand in hand met een laserdisc. De disc gaat in het
apparaat en met een druk op de knop wordt de muziek hoorbaar en is er een clip te zien waarbij door
het beeld de tekst meeloopt. Op het moment dat de
strofen gezongen moeten worden kleurt het programma ze in. Iedereen kan zo zijn favoriete plaat
zingen.
Oor, 30-12-91
De derde verdieping staat stampvol elektronica.
Midden in de zaal staan enkele klanten met microfoons in hun handen tegen een tv-scherm te zingen. Ze proberen een van de hier immens populai-

re karaokee-machines uit (uit te spreken als 'kalaokéé).
Elsevier, 30-05-92
Het is te zien op televisie, het is te beoefenen in
het café, en binnenkort kan iedereen ook thuis een
Karaoke-set verkrijgen, net als in Japan.
Trouw, 26-02-93
Karaoke is vanuit Japan nu ook het Westen aan
het veroveren. De meeste karaoke-installaties gebruikten tot nu toe 'laservision', ook een uitvinding van Philips, maar door Eindhoven vrijwel als
een mislukking afgeschreven.
Vrij Nederland, 04-09-93
Het fenomeen karaoke breekt in heel Europa en
Amerika door, maar heeft in Italië dusdanige afmetingen aangenomen dat het denkende deel van
de natie zich afvraagt of er niet sprake is van een
volksgekte.
Elsevier, 11-06-94
Dankzij de opmars van geluidskaarten heeft de
Karaoke-karavaan pc-land inmiddels bereikt. Karaoke is een uit Japan afkomstige rage waarbij men
kan meezingen op bekende melodieën, terwijl een
computerscherm ondertussen de songtekst toont.
De tekst licht op het juiste moment op, zodat in de
maat blijven geen probleem mag zijn.
PC-Active, februari 1995
Champagneparty's, personeelsfeesten all american style, dineren met karaoke, conferenties en
kinderpartijtjes. Alles kan in Hoofddorp bij Claus!
Vrij Nederland, 21-12-96
karoshi (<— Jap. karö 'overwerk'), d o o d door
overwerk; fatale combinatie van beroerte, hoge
bloeddruk en stress; door artsen doorgaans geassocieerd met buitensporige w e r k u r e n . In
1990 presteerden Japanse arbeiders al dertien
tot veertien uur per dag. H e t verschijnsel is in
de jaren negentig vanuit J a p a n overgewaaid
n a a r andere landen. In Amerika gebruikt men
sinds het begin van dit decennium de term karoshi widow ' k a r o s h i w e d u w e ' voor een v r o u w
wier m a n d o o r overwerk overleden is. Japanse
w o o r d e n sijpelen slechts mondjesmaat onze
taal binnen. We kenden al banzai, geisha, karate, samurai, sumo, tatami enz. In dit w o o r d e n boek zijn o.a. de termen kabukC en karaoke*
opgenomen.
Behalve de karaoke (solo zingen op een
video(muziek)band), brengt Japan ons nu ook de
karoshi. Maar deze trend kun je beter niet volgen.
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Karoshi betekent letterlijk 'plotselinge dood door
overwerk' en in veel landen is het verschijnsel al gesignaleerd. In Amerika zijn de afgelopen drie jaar
110 mensen ter plekke overleden door te drukke
werkschema's, terwijl daar in de toekomst met
10.000 slachtoffers per jaar rekening wordt gehouden. En dat is vreemd, want de werkweken worden
steeds korter. De oorzaak wordt dan ook gezocht
in een stijgend aantal onbetaalde overwerkuren in
combinatie met een grotere betrokkenheid bij het
bedrijf.
Cosmopolitan, maart 1993
Karoshi. Dood door overwerk. Term afkomstig
uit Japan, waar een teveel aan arbeidsethos nog
wel eens de dood tot gevolg wil hebben.
Pieter Kort: Bisnis babbel. Geheimtaal van bet
moderne zakenleven, 1996
karwei: het-afmaken, zijn t a a k tot een goed einde brengen; zijn o p d r a c h t vervullen. Een cliché
uit de politieke wereld. Populair sinds 1 9 8 6 ,
toen het C D A de verkiezingen inging met de leus
'Laat Lubbers zijn karwei afmaken'. Deze slogan werd bedacht d o o r reclameman Paul Steenhuisen en is geïnspireerd o p het Amerikaanse
'let Reagan finish his job'.
Morgen beslissen de 10,5 miljoen kiesgerechtigde Australiërs of hij zijn karwei mag afmaken.
NRC Handelsblad, 10-07-8 7
Aron Winter denkt net als collega bij Ajax Bergkamp dat 'nu Cruijff er niet is Michels en Advocaat het karwei moeten afmaken.'
NieuweRevu,
30-01-91
Kok moest, zonder Den Uyl nu, campagne gaan
voeren tegen de onoverwinnelijk geachte Lubbers,
die Nederland duidelijk maakte 'zijn karwei' te
willen afmaken.
HP/De Tijd, 20-12-96
En op goed Amerikaanse wijze heet het karwei
geklaard nu er tussen president en congres overeenstemming is bereikt over een meerjarenbegroting die in het jaar 2002. zonder tekort uitkomt.
HP/De Tijd, 23-05-97
kaseko (<— Sur.), populaire Surinaamse dansmuziek, ontwikkeld uit de traditionele muziekvormen van bosnegers en creolen. Samenstelling:
kasekoband.
Samba, salsa en kaseko hebben een gemeenschappelijke achtergrond van Westafrikaanse rituele muziek, die op Zuidamerikaanse bodem voe-
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ding heeft gegeven aan een diversiteit van rraditio
nele en moderne genres.
de Volkskrant, 09-1 /-<Vf
Ook Surinaamse 'kaseko' van de bovenste plank
ontbreekt niet op het Africa Roots Festival. Kaseko is ontstaan als de Creoolse interpretatie van
onze marsmuziek. De grote trom heeft dan ook
nog steeds een belangrijke rol.
Het Parool, 03-09-86
Daarop reggae, soul, disco en kaseko spelen.
de Volkskrant, 14-02-87
Platen van kasekobands worden meestal alleen
verkocht in winkels die Caraibisch repertoire in
voorraad hebben.
Vrij Nederland, 09-10-93
Hoewel kaseko wat populariteit betreft de laatste
jaren is voorbijgestreefd door de (nog) percussievere roots-versie kawina aan de ene kant en door
moderne bubbling aan de andere bevat 'Switi'
door Ronald Snijders uitstekend geproduceerde
tropische dansmuziek, die een broodnodige aanvulling biedt op het internationale wereldmuziekaanbod.
Oor,

13-11-93

Begin jaren tachtig had de Surinaamse groep
Trafassi een eenmalig succes met het kasekonummer 'Wasmasjien'.
Elsevier, 19-02-94
Als het mooi weer werd en de Surinaamse buurjongens op het dak van de parkeergarage aan hun
Ford Capri's sleutelden, schalden de zoete klanken
van de kaseko uit alle luidsprekers.
HP/De Tijd, 08-01 -9 7
Niet de vrouw had het uitgeschreeuwd: de stem
van de man had als de angstkreet van een slachtoffer door de kaseko geklonken.
Astrid H. Roemer: Gewaagd leven, 1996
kaskraker; kassakraker, gezegd van films en televisieprogramma's die zeer veel succes hebben.
Kathleen Turner is 'hot property', zoals dat in
Hollywood heet: alles waar zij aan meedoet, is op
z'n slechtst een behoorlijk succes (Prizzi's Honor)
en op z'n best een kassakraker van jewelste (Romancing the Stone).
Preview, juli/augustus 1987
Vandaar dat een door en door voorspelbare film
als 'Ghost' dé kaskraker van het jaar is geworden
in de States.
Panorama, 16-11-90
In het kielzog van John de Mols kassakraker (er is

al een 'All you need'-cosmeticalijn in de handel)
ontdekten andere omroepen eveneens de amusementswaarde van de zoekende mens.
Elsevier, 14-01-95
Nieuwe activiteiten, zoals van N O B Interactive,
ogen veelbelovend maar zijn nog geen kassakrakers, beaamt de interimdirecteur.
Elsevier, 24-01-98
kast: in de-zitten (<— Eng. to be into the closet),
zijn seksuele geaardheid verborgen h o u d e n
voor de buitenwereld. Informeel.
Ik denk dat veel biseksuelen in de kast zitten.
Opzij, december 1997
uit de kast komen (<— Eng. to come out of the
closet) is 'voor zijn (homo)seksuele geaardheid
u i t k o m e n , er niet langer een geheim van m a ken'; of meer algemeen 'iets bekendmaken d a t
men vroeger verzweeg'. Informeel.
Als de bezetter weer komt, reken maar dat de homo's dan weer de kast in gaan.
Haagse Post, 06-12-86
'Kom uit de kast, medemens!' zou ik willen roepen.
Marjan Berk: Op grote voet, 1995
Met het klimmen der jaren groeide Benny's besef
dat hij, om te beginnen, uit de kast moest komen en
zich voorts als serieus chansonnier diende te profileren.
Nieuwe Revu, 12-11-97
alles uit de kast balen, een grote inspanning leveren; het beste van zichzelf geven; alle mogelijkheden uitputten o m zijn doel te bereiken. Informele u i t d r u k k i n g ; oorspronkelijk in de wielersport, nu meer algemeen.
Terwijl de jammende jazzmusici nog een keer alles uit de kast haalden...
Harrie Jekkers en Koos Meinderts: Kunst met peren, 1988
En als er dan iemand naast me blijft, probeer ik
nog een keer te versnellen, alles uit de kast.
Vrij Nederland, 24-06-89
Het kabinet beschouwt deze 1 procent als grens
en zal volgens Lubbers 'alles uit de kast halen' om
de minima tegemoet te komen.
de Volkskrant, 25-04-92
Wij moeten nog een keer, nog een keer alles uit de
kast en dan is het voor ons ook feest.
Nieuwe Revu, 18-12-96

O p het ministerie werd alles uit de kast getrokken om de minister te verdedigen.
HP/De Tijd, 31-01-97
katvanger, zetbaas; stroman; handlanger van
misdadigers; iemand die d o o r een koppelbaas
aan het hoofd van een besloten v e n n o o t s c h a p
w o r d t geplaatst o m de criminele praktijken van
de koppelbaas te dekken. Slang.
De eigenaar van het pand waar een en ander geschiedt, is strafbaar als hij wéét dat er in zijn pand
wordt gegokt; gelegenheid geven tot illegale handelingen is namelijk ook strafbaar. Maar de eigenaar is zelden te grijpen; in zijn plaats is een zogeheten 'katvanger' aanwezig, die optreedt als eigenaar en hij is dus niet 'de grote man achter de
schermen'. Hij verdient echter wel veel geld met
zijn bijbaan en in geval van politiebezoek 'vangt
hij de kat'.
Frans Kwantes en Fred Hollinga: Géén paniek,
1983
De zaken switchen ook vaak van eigenaar, of er
wordt een 'katvanger', een zetbaas in gezet.
Het Parool, 24-02-90
Ook de truc met de katvanger werd toegepast.
Leeggehaalde bedrijven werden in handen gegeven
van drugsverslaafden of andere mensen op wie de
fiscus nooit vat zou kunnen krijgen. De katvangers
zouden over een aantal jaren de belastingdienst op
hun dak krijgen, maar in feite hadden ze niets te
vrezen. Want ook de belastingdienst weet dat men
van deze armoedzaaiers nooit iets zou kunnen
plukken.
Elsevier, 27-02-93
De sociale recherche van Zwolle heeft een 3 i-jarige katvanger aangehouden die 186 auto's op zijn
naam had staan.
De Telegraaf, 09-06-97
kawina (<— Sur.), Surinaamse volksdansmuziek.
O o k wel kauna genoemd. Een samenstelling is
kawinaband.
—>kaseko*.
In haar zucht naar nieuwe ontdekkingen lijkt
het wereldmuziek-publiek rijp voor de muziek
van onze voormalige koloniën. Suriname heeft
daarbij het meeste appeal. Kaseko en vooral kawina kunnen dit jaar hun kans grijpen om alsnog een
graantje mee te pikken van de wereldmuziekmarkt.
Oor, 28-01-85
Kawina is authentieke Surinaamse muziek en
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Jane vertelt hoe leuk dat is en dat ze elke week oefenen en dat de Bijlmer zo muzikaal is.
Nieuwe Remi, 07-12-94
'Ik zweer je,' zegt Ramon. 'Wij zijn de eerste traditionele Surinaamse kawinaband die kawina met
r &c b gaat vermengen, zodat het echt " wacke shit"
wordt.'
Nieuwe Revu, 28-08-97
kebab (<— Arab.), kleine stukjes geroosterd en
aan pennen geregen lams- of schapenvlees met
groenten en specerij. Sinds het begin van de jaren tachtig in onze taal doorgedrongen. Voor
het eerst o p g e n o m e n in de hedendaagse Van
Dale uit 1984. Volgens Marlies Philippa (Koffie, kaffer en katoen, 1989) hebben wij dit gerecht leren kennen via de Turkse gastarbeiders.
Zij introduceerden de sjiesj kebab, de aan een
pen geroosterde kebab.
keineig, in Vlaanderen: jeugdtaal voor 'erg
leuk; erg tof'. Een populair r a d i o p r o g r a m m a
van Studio Brussel is Keineig.
Oorspronkelijk was de Zorb bedoeld om ermee
over het water te lopen, maar in Flanders Expo
duik je er holderdebolder een helling in af. 'Keineig,'gilt Erik.
DS Magazine, 31-07-98
kennismakelaar, zie citaat.
Tien jaar geleden al had Licentec de primeur, en
nog altijd mag het Utrechtse adviesbureau zich de
enige professionele kennismakelaar in Nederland
noemen. 'Er zijn wel pogingen gedaan om concurrerende bedrijfjes op te zetten, maar dat is telkens
weer mislukt,' zegt de directeur van Licentec, Willem van Oort. 'Nu is het in deze branche ook erg
moeilijk om de aanloopkosten te boven te komen.
Je inkomsten komen grotendeels uit royalties op
een vinding die ten slotte in produktie wordt genomen. Vaak duurt het wel tien jaar voordat je de eerste revenuen ziet van je werk. Ook wij zijn nog
maar sinds kort winstgevend. Gelukkig hebben we
hier wel aandeelhouders met een heel lange adem.'
Licentec werd indertijd opgezet op initiatief van
het organisatieadviesbureau Berenschot. Bij Berenschot zag men al vroeg het enorme marktpotentieel dat braak ligt voor een makelaar die bemiddelt tussen de groeiende kennisbehoefte van het
bedrijfsleven en het kennisaanbod van de wetenschappelijke wereld. In de Verenigde Staten is de
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kennismakelaardij al een gevestigde beroepsgroep.,
maar in Europa wordt er nog altijd vreemd tegen
aan gekeken.
Else uier, 22-02-92
De uitvinders van de kennisindustrie, de notaschrijvers en vergaderaars, de plannenmakers en
lobbyisten, de kennismakelaars, zijn behalve in de
politiek te vinden in de tertiaire en quartaire sector.
Elsevier, 14-08-97
kerndoelen, in het Nederlandse onderwijs een
aanduiding voor het minimumniveau per vak
dat leerlingen na de basisvorming moeten hebben bereikt; datgene w a t zij minimaal behoren
te weten, begrijpen en k u n n e n . —» eindtermen
.
Leerlingen presteren op hoofdzaken, zoals taal,
rekenen en maatschappijvakken, ondermaats. De
in de zomer ingevoerde 'kerndoelen', die het onderwijs praktische richtlijnen moesten geven, hebben kennelijk weinig effect gehad.
de Volkskrant, 14-01-94
Voor die vijftien vakken is in 'kerndoelen', zoals
dat in onderwijsjargon heet, vastgelegd welke leerstoften minste aangeboden moet worden. En bij
alle disciplines, dus ook in de Franse les en bij wiskunde, wordt ernaar gestreefd de leerstof zoveel
mogelijk te doorspekken met praktische, alledaagse voorbeelden.
HP/De Tijd, 20-05-94
De zestien vakken die de CEB in januari onder de
naam 'kerndoelen' presenteerde, zouden juist een
einde kunnen maken aan de overbelasting.
de Volkskrant, 07-10-94
De zogeheten 'leergebied-overstijgende kerndoelen' spannen logischerwijs de kroon. De kinderen kunnen probleemoplossend en planmatig werken, beheersen verschillende 'leerstrategieën' en
weten 'relevante informatie' te zoeken en te verwerken.
HP/De Tijd, 07-02-97
kernpark, gebied w a a r b i n n e n een aantal kerncentrales zijn opgesteld. Samenstellingen met
-park als tweede woorddeel zijn in de jaren
tachtig erg populair geworden, denken we
m a a r aan windpark* en
computerpark*.
Wat een park is weet iedereen. En een kernpark?
Tsjernobyl, zeggen de kranten. Maar ook in
Chooz, Tihange en Doel staat een aantal kerncentrales op elkaar gepakt. Samenstellingen met -park

zijn populair. Bungalowpark. 'Het parlement lijkt
soms een pretpark.'
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
ketenaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor
een hoofdaannemer als de onderaannemers
geen loonbelasting betalen en sociale premies
afdragen. De onderaannemers zijn o p h u n
beurt aansprakelijk voor de nieuwe onderaannemers die zij aangeworven hebben. De wet
hierop w e r d in 1982 ingevoerd. De term w e r d
in de meeste h a n d w o o r d e n b o e k e n o p g e n o m e n .
keukenkabinet (<— Am.-Eng. kitchen
cabinet),
onofficieel groepje adviseurs van de ministerpresident.
Hij werd in het kabinet gehaald als economische
steun en toeverlaat van Lubbers. Volgens insiders
is het echter vooral het 'keukenkabinet' met Lubbers, Kok en De Vries dat de dienst uitmaakt.
Elsevier, 08-05-93
Deze kring van medewerkers is de nucleus van de
macht in Bonn. Zij vormen het keukenkabinet van
Kohl, zijn de seismografen van de kanselier.
Elsevier, 17-05-97
keuzeheer, voetbalcoach.
Hij noemt zich selectionneur, keuzeheer. Hij
coacht eens in de twee maanden het Franse elftal.
Nieuwe Revu, 17-05-90
De generaal is dood, leve de keuzeheer. Mooi
woord: keuzeheer. Daar past geen foute kop bij,
het houdt de belofte in van een ruisende presence.
Elsevier, 21-01-95
keuzemenu, in de communicatie- en computertechnologie: lijst met opties w a a r u i t m e n kan
kiezen. In een c o m p u t e r p r o g r a m m a gaat het
o m een venster w a a r i n de gebruiker met behulp
van een schuif balk de lijst van boven n a a r onder kan bewegen.
Je zit zo een half uur in de wacht, of je moet je
door een woud van keuzemenu's van de automatische telefoonbeantwoorder heen worstelen.
HP/De Tijd, 06-03-98
khat, voor de definitie zie qat .
De pogingen om stabiliteit en veiligheid terug te
brengen, kunnen ook worden ondermijnd door de
macht van de importeurs van 'khat'. Dit genots-

middel komt in een niet aflatende stroom kleine
vliegtuigen uit Kenia en Ethiopië. Werd het vroeger alleen gebruikt bij speciale gelegenheden, nu
kauwt volgens schattingen zo'n 8 5 procent van de
bevolking 'khat'.
Trouw, 06-06-97
kickbackprovisie, zie citaat.
De tweede groep heeft geld verdiend met typische
beursdelicten als misbruik van voorwetenschap bij
de aankoop van effecten, naar eigen willekeur toedelen van winsten en verliezen, en zogeheten 'kickback'-provisies. Het gaat daarbij om het paaien
van bijvoorbeeld beheerders van pensioenfondsen
met douceurtjes als vakantiereizen.
Trouw, 13-02-98
kicken op iets, iemand, jeugdtaal voor 'opgewonden raken van iets; ervan genieten: iets of iem a n d erg aantrekkelijk vinden'. Sinds begin jaren zeventig.
'Ik kickte op inbraak,' zegt hij onomwonden.
Haagse Post, 29-03-86
Maar ik begrijp niet dat je je dan zo verlustigt
aan de hoerigheid, het valse, en het destructieve, of
kick je alleen op je eigen weerzin ertegen!
Dirk van Weelden: De schatbewaarder, 1991
Ik kick op warmte, het moet flink heet zijn.
Nieuwe Revu, 14-05-97
Wie niet van tierlantijnen houdt, maar toch op
grote namen kickt, kan ook al voor een paar honderd gulden terecht.
HP/DeTijd,
16-05-97
kicken!, w a a r d e r e n d e uitroep uit de jeugdtaal.
Onwijs kickend betekent 'heel erg goed'.
Boven springt hij meteen. Geen gezeik, gewoon
doen! Downstairs: 'Kicken man! Die wind en dat
vallen. Ik ga in Duitsland van een brug afspringen.'
Webber, oktober 1994
Alles wat je maar wilt, pannekoeken met biefstuk, what not. Kicken, trut!
Pamela Koevoets: Schaduwboksen,
1995
Zag je al die grote gasten er een kankerzooi van
maken. Dat was kicken.
Nieuwe Revu, 18-06-97
Monique Eibers, die vorig jaar november afstudeerde, had de maand daarvoor al een baan bij het
automatiseringsbedrijf MediaWare in Eindhoven.
'Dat was wel even kicken, ja.'
HP/De Tijd, 29-08-97
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Kicken, man. Wat een stunt.
Nieuwe Revu, 29-04-98
iemand eraf kicken, informeel voor ' h e m of
h a a r wegsturen 1 .
Voor het laatste jaar word ik er af gekickt. Net nu
ik examen moet doen.
Trouw, 27-06-97
kid (acron. van kunstmatige inseminatie door
donor), medische techniek waarbij het sperma
van een donor, dus niet de e c h t g e n o o t , h o o g in
de vagina w o r d t gespoten. Dit kan in de kliniek
of thuis gebeuren. Meestal in samenstellingen
als kid-kind.
... mijn KID-kind zou voor de wereld ook van
hem lijken.
Hannes Meinkema: De naam van mijn moeder,
1980
O p de U-pagina van 8 juni pleitte een spermadonor voor het doorbreken van de anonimiteit. Als
ouders van twee K.LD.-kinderen willen wij daarop reageren.
Lezersbrief in de Volkskrant,
IJ-O6-8J
Eerder is in 1991 uit gesprekken met gynaecologen al duidelijk geworden, dat vooral hetero-paren
bij KID de fictie van de biologische afstamming
door de sociale vader in stand proberen te houden.
Als het kind er op latere leeftijd toch achter komt
dat het van een donor stamt, is de kans op identiteitsproblemen echter veel groter.
de Volkskrant, 08-02-92
Als zou blijken dat het sperma van onze donor
niet goed is, ga ik niet opnieuw eerst gesprekken
met een andere donor aan. Dan liever K I D , zodat ik
snel verder kan met insemineren.
Opzij, maart 1992
De wegen die je kunt bewandelen om zwanger te
worden zonder vader zijn legio. Z o lopen er anno
1992 zo'n zestienduizend KiD-kinderen rond, kinderen die zijn verwekt uit het zaad van een anonieme donor, afgehaald bij de spermabank.
Nieuwe Revu, 16-04-92
kids (<— Eng.), informeel voor ' k i n d e r e n ' .
In bepaalde alternatieve jongerengroepen werd
het een paar jaar geleden weer bon ton om schoenen en jacks met de drie strepen te dragen. Al was
het maar om zich af te zetten tegen de kids die aan
de 'commerciële merken' Nike en Reebok verslaafd waren.
Elsevier, oy-02-98
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kiesvee, minachtende aanduiding voor her kiesgerechtigde deel van de bevolking. —> stemvee .
Politieke overtuiging, passie zelfs, die leefde eigenlijk altijd in de eerste plaats bij de kiezers, ook
het kiesvee genaamd, die stinkende stuurloze meute die altijd denkt dat het gras aan gene zijde groener is.
De Morgen, 26-11-87
kietelmuur, m u u r die w a r m t e afgeeft en w a a r t e gen men zich, na het z w e m m e n , kan drogen. —»
knuffelmuur*.
Ik denk dat ik niet aan Brinkmans dovemansoren
spreek als ik hem adviseer alsnog een vijfsterrenbungalow met kietelmuren in te richten in de achterlijke gemeente Oploo, en daar alle gekleurde
medemensen voor een jaar gratis huisvesting aan te
bieden.
de Volkskrant, 03-10-87
kijfhoek, kernkabinet, bestaande uit de premier
en vier ministers. O o k wel vijfhoek* g e n o e m d .
De term werd al onder oud-minister-president
Van Agt gebruikt.
In de 'kijfhoek' gaat de vergadering van tien uur
over op vandaag, woensdag 8 november.
Nieuwe Revu, 16-11-89
kijk(buis)operatie, operatie waarbij men geen
echte heelkundige ingreep uitvoert, m a a r die
alleen bedoeld is o m een bepaald lichaamsdeel
te onderzoeken. D o o r een minicamera in het lic h a a m in te brengen, bijvoorbeeld in een gewricht, k u n n e n haarfijne diagnoses w o r d e n gesteld. Een eventueel probleem kan direct verholpen w o r d e n , bijvoorbeeld door een stukje
meniscus uit een knie te verwijderen. Voorheen
gebeurde zo'n diagnose aan de h a n d van röntgencontrastfoto's. Sinds de jaren tachtig in ziekenhuizen gepraktiseerd.
Nog dit jaar komen er in ruimten van de Elysée
hotels in Zandvoort en Nieuwerkerk aan de IJssel
en in een later stadium in Hoorn, Schiphol, Weert,
Alphen aan den Rijn en op Curacao privéklinieken
waar oogheelkunde, plastische chirurgie en zogenoemde 'kijkoperaties' kunnen worden uitgevoerd.
Het Parool, 20-04-91
De ingreep kan op twee manieren geschieden,
'ouderwets' waarbij het kniegewricht wordt opengesneden, maar veel vaker met de artroscopische

methode, de befaamde 'kijkoperatie'. Bij zo'n kijkoperatie, die meestal in dagverpleging wordt gedaan, wordt via een piepkleine insnede een buisje
in het gewricht geschoven waardoor de chirurg de
schade kan opnemen. Vervolgens kan via datzelfde
instrument het eventuele 'puin' worden geruimd
en de hechting worden aangebracht.
Het Parool, 12-10-91
Obertop schrijft bang te zijn dat het aantal galbuisbeschadigingen door de introductie van de
kijkbuis-operatie zal toenemen, juist bij de groep
van patiënten die met de klassieke ingreep een buitengewoon geringe kans op deze complicatie heeft.
de Volkskrant, 23-05-92
Endoscopieën zijn kijkoperaties. In dit geval betrof het de verwijdering van de galblaas. Met een
viertal holle buisjes die door de buikwand van de
patiënt waren ingebracht, werd een zieke galblaas
verwijderd.
Trouw, 10-0 2-9 5
Kijkoperatie. Chirurgisch gluren in het binnenste
van de mens via een flinterdunne glasvezel. Wordt
gebruikt om te kijken in bijvoorbeeld buikholte,
baarmoeder, knie, bloedvat of hart. Aan de kop
van een lichtgeleidende glasvezel zit een lensje, aan
het eind van een beeldsensor. Samen vormen zij
een soort televisiecamera. Het kijken kan gecombineerd worden met opereren. Zie Dotteren.
Vrij Nederland, 06-05-95
Na de kijkoperatie bleek echter ook de voorste
kruisband volledig te zijn afgescheurd.
Nieuwe Revu, 25-09-96
Bij een kijkoperatie loopt de patiënt echter steeds
vaker al dezelfde dag vrolijk het ziekenhuis uit.
HP/DeTijd,
23-05-97
Het begin van de feestdagen in Nederland is achter de rug en Richard Krajicek ondergaat op 9 december een kijkoperatie, verricht door orthopedisch chirurg Rien Heijboer van het Dijkzigt ziekenhuis, in aanwezigheid van sportarts Peter Vergouwen.
Nieuwe Revu, 18-06-97
kijkcijferkanon, televisiester die veel kijkers aan
zich bindt; populaire tv-persoonlij kheid die
erin slaagt de kijkcijfers o m h o o g te krikken. Informeel; ook gezegd m.b.t. een p r o g r a m m a dat
veel kijkers lokt.
Dat NPS-programma scoort een gemiddeld kijkcijfer van drie tot vier procent (iets minder dan een
half miljoen kijkers) en dat is voor een dergelijk

programma op dat tijdstip allesbehalve slecht. De
vraag is of het voldoende is als kijkcijferkanonnen
als Sonja Barend oprukken.
HP/De Tijd, 10-05-96
Toch hopen ze bij TV I een nieuw kijkcijferkanon
in huis te hebben.
De Morgen, 07-03-97
Ondanks een terugval in het maken van grote
showprogramma's, blijft Huisman voorlopig nog
goed scoren en geniet hij nog steeds van de eretitel:
kijkcijferkanon.
Nieuwe Revu, 16-04-97
Zijn innemende glimlach blijft je het meest bij.
Peter Scheele (36), nineties-zendeling, oprichter
van de Jezusfanclub en kijkcijferkanon van de
Evangelische Omroep (EO) is de ideale schoonzoon.
ZIN, augustus 1997
We zouden het kijkcijferkanon van de BRTN
moeten worden, maar je mag dit programma totaal niet vergelijken met 'Morgen maandag' of
'Het huis van wantrouwen'.
Teek, september 1997
De eretitel 'kijkcijferkanon' lijkt Huisman al
kwijt.
Nieuwe Revu, 14-04-98
kijkoperatie, zie kij k(buis)

operatie*.

kijktelefoon, visuele telefoon waarbij men de
persoon die men belt o p een klein scherm ziet.
In de Franse stad Biarritz is de allereerste 'kijktelefoon' ter wereld in een openbare telefooncel in
gebruik genomen.
De Morgen, 24-08-85
killing field (<— Eng.), plaats w a a r een massaslachtpartij heeft plaatsgevonden. Vnl. van toepassing o p Cambodja, w a a r de Rode Khmers in
1975 de m a c h t grepen. In de daaropvolgende
jaren werd de Cambodjaanse maatschappij
door leider Pol Pot grondig hervormd. Er hadden o.a. massadeportaties plaats van de steden
n a a r het platteland. Veel 'bourgeoiselementen'
onder de Cambodjaanse bevolking werden
geëxecuteerd in w a t later de killing fields gen o e m d w e r d e n . De term en de d a d e n kregen in
het Westen vooral bekendheid in 1984, toen de
film The Killing Fields uitgebracht werd.
In Ethiopië bijvoorbeeld vergde de strijd tegen
Somalië en tegen het Eritrese Bevrijdingsfront tus-
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sen i 978 en 1990 een half miljoen tot een miljoen
doden. De Cambodjaanse 'killing fields' tussen
1975 en 1978 kostten aan een a anderhalf miljoen
mensen het leven...
Elsevier, 20-01-96
De killing fields van Pol Pot vormen geen uitzondering. Zij werden voorafgegaan door de massaslachtingen die werden aangericht bij het aantreden van Soeharto, zij werden gevolgd door de genocides in Bosnië en Rwanda.
NRC Handelsblad, 17-04-98
Ook brengen veel jongeren de diensttijd liever op
kantoor door dan in een gevechtseenheid in de killing fields van Libanon.
Elsevier, 02-05-98
kilometervreter, iemand die in een hoog t e m p o
lange afstanden aflegt; snelheidsmaniak. Informeel. Eveneens in het Duits: Kilometer fr esser.
Koeman, voortdurend hinderlijk voor de voeten
gelopen door kilometervreter Blattler, speelde een
van zijn mindere wedstrijden.
de Volkskrant, 13-05-88
Na een twintigste plaats in de Vuelta en een tiende plaats in de Giro, schittert de kilometervreter
alweer in de Tour.
De Standaard, 18-07-89
In een interview had hij gespeeld met de gedachte
van een tachograaf in personenauto's om kilometervreters extra te kunnen belasten.
Elsevier, 17-11-94
kinegram (<— Gr. kinein 'bewegen' + gramma
'het geschrevene'; n a a r anal, van w o o r d e n als
telegram, cardiogram), een op b a n k k a a r t e n en
andere belangrijke stukken aangebracht zilverkleurig plaatje d a t verandert n a a r gelang de invalshoek van het licht.
De nieuwe betaalkaart wordt voorzien van een
kinegram - een zilverkleurig, helder oplichtend figuurtje. Ook wordt het rekeningnummer met een
aparte lasertechniek aangebracht.
de Volkskrant, 22-12-94
kinky (<— Eng.), slang voor ' licht pervers; gew a a g d ' ; ook 'te gek, p r i m a ' .
Kinky: benaming voor uitdagend-erotische kleding en accessoires, oorspronkelijk uit de SM-sfeer,
maar via deze en andere subculturen nu in de mode
opgenomen. Kinky is ook een vervangwoord voor
'te gek', want dat woord komt nu alleen nog maar
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voor 111 advertenties die zich met de verkeerde toon
rot een jeugdig publiek richten.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1981
Eastwood is een harde smeris die lief is voor zijn
dochters, maar die wat betreft sexuele behoefte
nogal kinky is: 's nachts stroopt hij de rosse buurt
van New Orleans af op zoek naar ongewone kicks.
Playboy, 09-09-8s
... escapades in de wereld van de 'kinky sex'...
Oor, 16-01-88
'Kinky' blootreportages met 'adventure': exotische landen, wilde beesten en opgewarmde lijken.
Nieuwe Revu, 07-04-88
In hun strakke, kinky glimpakjes glijden ze moeiteloos in de formele poses...
de Volkskrant, 23-11-90
Ik maak de kleding zelf: catsuits en leggings, jurken en ook wat ik op de foto draag. Ik draag het alleen als ik uitga, naar 'kinky' party's of naar de
ROXY.

Nieuwe Revu, 14-01-9^
De laatste jaren LIJKT onder aanvoering van de
controversiële maar desalniettemin succesvolle
Jean-Paul Gaultier, de mode de 'kinky' kant op te
gaan, met sterke sadomasochistische symbolen:
lak, leer, plastic.
Hans Ferrée: De fluwelen verleiding, 1996
kippenneuker, vnl. in jeugdslang als scheldw o o r d voor een pietluttig persoon; ook voor
een erg d o m iemand. In het Amerikaanse slang
bestaat een gelijkaardig invectief: pigfucker.
Suppoosten zijn minder betrouwbaar, banger en
dommer dan de gemiddelde nationale kippenneuker maar totaal debiel zijn ze niet.
Paul van Mook: Bajesverhalen, 1980
Het hele programma gaat om de vorm, niet om
de inhoud. Jiskefet signaleert. Dat kan de weerman
zijn, de nieuwslezer, de kantoorklerk of de kippenneuker.
Nieuwe Revu, 06-12-9 5kiss-o-gram (<— Eng.), groet, verzonden door
een commercieel agentschap in de v o r m van een
kus die gegeven w o r d t d o o r een schaars en provocerend geklede jongedame. —> kus-o-gram
.
Acteur Richard 'Booker' Grieco showde vroeger
de witte slips van Calvin Klein. Brad Pitt, de lifter
uit 'Thelma en Louise', ging een stap verder en
werkte voor een strip-telegram service. Sinéad
O'Connor kwam voor vijftien gulden als 'kiss-o-

gram' opdraven in sexy serveersterskostuum.
Cosmopolitan, maart 1993
klaagfeminisme, pejoratieve aanduiding voor
zeurderig feminisme, vervuld van m a n n e n h a a t .
H e t klaagfeminisme gaat uit van de eeuwige
zieligheid van vrouwen en w o r d t d a a r o m ook
wel slachtofferfeminisme
g e n o e m d . De t e r m
w e r d midden jaren negentig gelanceerd d o o r
M a l o u van H i n t u m in h a a r schotschrift
Macha! Macha! De nieuwe feministen klagen
en zeuren niet, gaan uit van de veronderstelling
d a t steeds meer m a n n e n deugen en willen niet
meer kiezen tussen carrière en kinderen: ze willen gewoon het beste van alles. —> macha*.
Een poos lang is het onderwerp vanuit de theorieën van het agressieve feminisme behandeld,
maar die periode hebben we weer achter de rug.
Nu duikt er een term als 'klaagfeminisme' op; moderne vrouwelijke auteurs wijzen ideologische bevoogding af en bepalen zelf wat ze willen.
HP/De Tijd, 21-04-95
Ik kan me niet herinneren dat een boekje over het
feminisme zoveel beroering wekte als Macha!
Macha! van Malou van Hintum. De opiniepagina's van de kranten stonden al vol met kwaaie reacties op haar Afrekening Met Het Klaagfeminisme toen het nog nauwelijks gedrukt was.
Opzij, mei 1995
O p 8 maart, Internationale Vrouwendag, is het
eveneens een jaar geleden dat het schotschrift
'Macha! Macha!' van Milou van Hintum verscheen. Haar boek was een eye-opener voor veel
Nederlandse vrouwen. Het maakte, in het spoor
van Amerikaanse schrijfsters als Camilla Paglia en
Naomi Wolf, korte metten met het klaagfeminisme. Van Hintum brak een lans voor de Mabels van
deze wereld: de 'multiple chokers' die niet willen
kiezen tussen carrière, kinderen en keuken, maar
het beste van alle werelden willen.
Elsevier, 02-03-96
Aan de vooravond van de viering kwarteeuw
vrouwendag zijn ze het roerend eens: 'Bedankt
voor de pil, abortus en de rest, beste vrouwenbeweging, en laat nu onze oren gerust met jullie
klaagfeminisme. We willen best strijden, maar op
onze manier en als het kan mét de mannen, niet tégen hen.'
De Morgen, 09-11-96
Ondanks deze verre van optimale omstandigheden, leken de confererende Russinnen over het al-

gemeen voorstanders van de 'niet zaniken, handen
uit de mouwen'-aanpak. Want met 'klaagfeminisme' komt ook in Rusland niemand verder.
Opzij, juni 199 7
klaagfeministe, v r o u w die het
klaagfeminisme*
praktiseert.
We gaan over tot de orde van de dag. Vrouwen
hebben nu toch gelijke kansen gekregen? Het is
dan aan hen, ieder voor zich, om die te nemen of te
laten liggen. Ja, je hebt van die types die hun kansen niet grijpen en maar blijven klagen en zeuren.
Dat ze zo moe, zo moe worden, van de 'dubbele belasting'. Dat ze door 'de combinatie' niet de carrièremogelijkheden hebben die mannen wel ten deel
vallen. Dat er te weinig plaats is op de crèche, dat
ze lastiggevallen worden en nog steeds 'mevrouwtje' worden genoemd. Dat ze veel te veel moeten en
overspannen worden en dat het leven hen niet gebracht heeft wat het feminisme hen beloofd had.
'Klaagfeministen' heten ze sinds kort. Zeurpieten,
die hun kansen niet grijpen en de verkeerde keuzen
maken. De verkeerde man, de verkeerde baas, de
verkeerde baan.
Alkeline van Lenninge.a.: Wel feministisch niet
geëmancipeerd. Feminisme als nieuwe uitdaging.
De harde kern, 1996
klankbordgroep, adviesgroep voor politici en
a m b t e n a r e n . Sinds het midden van de jaren
tachtig. H e t tijdschrift Onze Taal m a a k t al melding van dit w o o r d in zijn a p r i l n u m m e r van
1987.
Soms heeft een bewindspersoon of een ambtelijke dienst er behoefte aan zich te laten adviseren
door mensen uit bepaalde maatschappelijke of politieke kringen. Het heeft meestal te maken met
moeilijke of controversiële onderwerpen, waarover men dan adviezen inwint. Een klankbordgroep heeft niet een tevoren bepaalde grootte,
maar de grootte is wel afhankelijk van het aantal
belanghebbende organisaties, dat de bewindspersoon wil raadplegen. Vaak wordt een onafhankelijke voorzitter benoemd. Klankbordgroepen brengen mondeling of schriftelijk advies uit aan de bewindspersoon. In de meeste gevallen heeft zo'n
klankbordgroep een ambtelijk secretariaat, terwijl
enkele ambtenaren ter ondersteuning deel van de
groep uitmaken.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
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'Het zou volstrekt idioot zijn om de c i), gelet op
de aanhang die ze in Feijenoord heeft, te negeren, 1
meent Kragten. 'Dat is ook de reden de c o , net als
de andere partijen, voor alle vergaderingen en zo
uit te nodigen. Daarmee wordt ook de confrontatie aangegaan. Maar in de praktijk zien we hun
vertegenwoordigers zelden. Ja, als de klankbordgroep bijeen komt, zijn ze erbij, ofschoon ze weinig
zeggen.'
Trouw, 11-02-93
In de klankbordgroep die de verzelfstandiging
van de deelgemeente voorbereidt, wordt hij met de
nek aangekeken.
Elsevier, 15-01-94
Voor advertenties huurt hij tekstschrijvers in,
voor de algemene adviezen is een klankbordgroep
uit de reclamewereld in het leven geroepen.
HP/De Tijd, 15-04-94
Er liep nog meer mis. Brinkman wilde zich bijvoorbeeld graag van een klankbordgroep voorzien
die hem adviseerde hoe hij met de media moest omgaan.
Vrij Nederland,
oi-oj-94
Een 'klankbordgroep' leek het wenselijk om concerten, film, dans- en theatervoorstellingen te
scheiden: een indeling per categorie zou het aanbod overzichtelijker maken.
de Volkskrant, 02-12-94
Het is niet toevallig dat juist hij de zogenaamde
'opstand' van de clubs tegen Feyenoord meent te
moeten leiden. Aalbers zat in de klankbordgroep
voor dat Sportkanaal.
Nieuwe Revu, 13-03-96
Wat betreft de subsidies loopt de rel van het voorjaar dus met een sisser af. De vrouwenorganisaties
staan in grote lijnen achter het plan. De 'klankbordgroep' heeft, nadat ze haar instemming had
betoogd, zelfs letterlijk van Ina Brouwer te horen
gekregen dat ze 'de uitstraling naar buiten positief
moet laten zijn', dus in andere woorden: geen gezeur achteraf.
Trouw, 20-12-96
klankdichter, zie citaat.
Er zijn vele leuke maar nutteloze sites, en de site
van klankdichter Jaap Blonk is daar zeker één van.
U zult zich misschien afvragen wat een klankdichter is. Welnu, dat is een dichter die niet dicht met
woorden maar met klanken. Blonk is in literaire
kringen befaamd vanwege zijn interpretatie in
klanken van gedichten uit het begin van deze eeuw,
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t.'ii de bijzonder vreemde grimassen die hi) daarbij
trekt.
Vil-Active, mei 1 997
klankjatten, voor de definitie zie samplen . Pejoratief.
De Fairlight brengt ons op een andere revolutionaire ontwikkeling: Sound sampling. 'Klankjatten'
wordt het door tegenstanders wel genoemd. En
daar zit wat in. Met een 'sampler', of als er een klavier aan vastzit 'sampling keyboard', worden geluiden in digitale vorm in een geheugen opgeslagen. Daarna kunnen ze als klankbron gebruikt
worden. Om het maar eens heel simpel voor te stellen: je vindt dat iemand een 'mooi geluid' heeft.
Dat zou je kunnen samplen. Je steelt dus eigenlijk.
En stelen is strafbaar. Het probleem is echter, dat
geluiden niet auteursrechtelijk zijn beschermd.
Jaap van Fik: Twee Marshall Torens en alles op 1 o,
1989
Exn alternatief actualiteitenmagazine voor jongeren met uiteenlopende onderwerpen als het nationalisme in Wales, klankjatten in de UK en stierenvechten in Spanje (!), kom daar maar eens om in
Europa.
Oor, 24-02-90
klapper, liefkozende en informele benaming
voor de
klapschaats'.
Het is half januari. De jongste versie van de klapschaats is als proefmodel al beschikbaar voor de
Nederlandse topschaatsers Rintje Ritsma en Annamarie Thomas. O p deze 'klappers' moeten ze
tijdens de Olympische Spelen in Nagano een gouden medaille veroveren.
Elsevier, 07-02-98
klapschaats, schaats w a a r v a n de buis aan de
voorkant met een scharnier aan de schoen is bevestigd. De Nederlandse o n t w e r p e r s , GerritJan van Ingen Schenau en Gert de G r o o t (beiden biomechanicus) en H a n s Meester en Willem Schreurs (constructeurs-instrumentmakers) wilden er p a t e n t op aanvragen, m a a r
moesten vaststellen d a t in 18 94 al p a t e n t was
aangevraagd o p een hockeyschaats met een
scharnier eronder. De oorspronkelijke bedenker, de Duitser Karl H a n n e s , ontving er in dat
jaar het copyright o p .
Niet elk neologisme hoeft een vervelend woord te
zijn. In de Volkskrant noteerde we het afgelopen

jaar bijvoorbeeld de begrippen 'klapschaats, supertrein, leedrecreanten' en 'sciencepark'.
de Volkskrant, 20-12-86
Halverwege de jaren tachtig ontwikkelde prof.
dr. ir. G.J. van Ingen Schenau aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de zogeheten klapschaats,
een vinding waarmee de sport een grote stap voorwaarts leek te gaan zetten. Het ontwerp verschilt
van de gewone schaats doordat het ijzer alleen van
voren aan de schoen is bevestigd, met een scharnier
en een veer. Aan het idee ligt een biomechanisch
principe ten grondslag. Onderzoek wijst uit dat
schaatsers de spierkracht in hun benen niet volledig kunnen mobiliseren, omdat de vaste ijzers hen
niet toestaan hun enkel te strekken. Doen ze dat
wel, dan zetten ze of de punten van de ijzers in het
i j s - wat afremt - of ze strekken de voet door tot in
de leegte. En van schaatsen in de lucht is nog nooit
iemand sneller gegaan. De klapschaats stelde hen
plotseling wel in staat de natuurlijke strekbeweging van heup, knie en enkel te voltooien, omdat
het scharnierende ijzer maximaal contact met het
ijs blijft houden. Je kunt het met springen vergelijken: wie van de hak omhoog moet springen, reikt
aanzienlijk lager dan wie daarbij de enkel tot aan
de tenen mag uitstrekken. Op de ijsbaan is de klapschaats nauwelijks te onderscheiden van het conventionele model, omdat het ijzer zo'n tweetiende
seconde na de strekking van de enkel al weer in de
normale positie terugveert. Bij de start of een versnelling maken ze niet het vertrouwde schrapende
geluid, maar klappen de ijzers als hamers op het
ijs.
Elsevier, 26-11-94
Sinds Tonny de Jong en Carla Zijlstra zondag op
de eerste wereldbekerwedstrijd in Berlijn klapwiekend Gunda Niemann een pittige nederlaag toebrachten, is de klapschaats ineens een 'hot item'
geworden. In zijn huidige vorm bestaat het attribuut al meer dan tien jaar. En wie ver genoeg in de
tijd de boeken doorworstelt, komt tot de ontdekking dat de klapschaats al meer dan honderd jaar
oud is.
Trouw, 29-11-5)6
De klassieke klapschaats van wetenschapper Van
Ingen Schenau gaat uit van een vast scharnierpunt.
Elsevier, 21-12-96
Eerder deze week had ze de klapschaatsen nog
geprobeerd, maar toen ze daarbij last van haar
knieën kreeg, werden ze weer snel verruild voor het
conventionele paar.
NRC Handelsblad, 14-02-97

We raken steeds meer gewend aan de klapschaats, het ijs was buitengewoon snel en de komende Olympische Spelen zorgen voor een extra
prikkel.
de Volkskrant, 01-08-97
De klapschaats heeft zich bewezen als een knap
staaltje van toegepaste wetenschap en dat komt de
populariteit van de biomechanica ten goede.
Vrij Nederland, 28-02-98
klapschoen, zie citaat.
De wereld staat op zijn kop: volwassenen zijn in
kinderfantasieën gaan geloven, in de wondersloffen van Sjakie, de stripheld wiens voetbalschoenen
een eigen scoringsdrift bezaten. Een hilarisch
voorbeeld van deze lichtgelovigheid was dit jaar de
introductie van de 'klapschoen' in het Twentse
dagblad 'Tubantia'. Het is een loopschoen met een
ingebouwde veer onder de hak die een tijdwinst
van twintig procent op de marathon zou opleveren, zo hadden proeven in Boston en New York
uitgewezen.
Elsevier, 15-11-97
klapvee, informele en pejoratieve aanduiding
voor publiek dat op een haast hysterische m a nier v o o r t d u r e n d in de h a n d e n klapt. Een gelijkaardige samenstelling met -vee is stemvee*.
Hij was allergisch voor Doe Maar-hysteria & een
overdosis aan klapvee.
Jan Eilander: Altijd te laat, 1992
Gesuggereerd wordt inzicht te geven in de werking van reclame; in feite zijn het vijftig extra
STER-minuten. Niet gelardeerd met een speelgoedleeuw, maar met klapvee van het ergste soort.
de Volkskrant, 28-05-93
De een heet jolig en 'glamourous' te zijn, de ander serieus en klungelig. Er werd aldoor wel gesmiespeld dat de eerste beter bij het klapvee lag
dan de tweede, maar de kijkcijfers wijzen uit dat
'De 5 Uur Show' het onder leiding van beide dames
even goed doet.
Nieuwe Revu, 16-05-95
Gezellig, ons kent ons, koffie en daarna was de
presentatie van het geld opleverende spel in een
grote zaal, waar wij als klapvee moesten fungeren.
Opzij, juni 1997
Door het Britse politieke systeem, dat parlementariërs van de regerende partij min of meer dwingt
regeringsvoorstellen te steunen, voelen veel kamerleden zich toch al vaker klap- en stemvee dan
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democratische controleurs van het overheidsbeleid.
De Morgen, 16-07-97
klas(se)bak, iemand die erg begaafd is in iets.
Slang. De term ontstond wellicht in het wielermilieu en werd in eerste instantie ook gebruikt
m.b.t. klasserenners. N u w o r d t het woord veel
algemener gebruikt, en niet alleen m.b.t. personen m a a r ook tot zaken (zie tweede citaat).
Hij kan goed klimmen en goed temporijden als
het moet. Een klasbak noemen ze zo'n jongen.
Tim Krabbé: De renner, 1978
Met hoeveel klasbakken heeft Hans Vermeulen
zich niet omringd.
Oor, 16-11-85
... een sterk naar de Talking Heads 'Remain in
Light' refererende plaat waaraan klassebakken als
Adrian Belew en Nona Hendryx meewerken.
Backstage, november 1986
Volgens eigen zeggen was hij allerminst het prototype van de superkampioen, maar doordat hij
zich suf trainde en er tijdens wedstrijden telkens
opnieuw in slaagde de pijngrens te verleggen,
groeide hij uit tot wat in wielerkringen een 'klasbak' genoemd wordt.
Haagse Post, 11-04-87
Vroeger reed hij direct voor de bezemwagen als
het eventjes bergop ging, nu werd hij zomaar vierde in de Tirreno-Adriatico. Je kunt stellen dat de
klasbak zijn vak heeft geleerd.
Het Parool, 19-03-88
Hij wil blijkbaar per se stunten. Het is een klassebak, mij moet je het niet zeggen.
De Standaard, 28-03-88
... maar je ziet dan zelf aan de pedaaltred, de snelheid en de dingen die iemand doet in de koers dat
hij een klasbak is.
Vrij Nederland, 17-11-90
klemmen, beursslang voor 'aandelen K L M ' .
—»flippen *, olies *.
In eerste instantie had de KLM precies 18,5 miljoen aandelen beschikbaar voor plaatsing. Dat
aantal was mede gebaseerd op de prijs van ruim
vijftig gulden die een maand geleden nog voor
'klemmen' werd betaald.
Elsevier, 02-04-94
De Flippen, Olies, Klemmen en Freddies vliegen
over de bureaus.
Elsevier, 14-08-97
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Dus kon het op de Amsterdamse beursvlocr
voorkomen dat grootvader Brink 'flippen' (aandelen Philips) of 'klemmen' (KL,M-aandelen) kochten
vader Brink ze doodleuk weer verkocht.
Nieuwe Revu, 17-09-97
kletteren (<— D u i . klettern), zie citaat.
Kletteren houdt in dat je alleen met je blote handen als gereedschap de steilste bergwanden bedwingt.
Countdown, januari 1988
klico (volgens sommige bronnen van kliekjescontainer; anderen menen d a t het om een merkn a a m - van Duitse herkomst - gaat), rijdende
container van kunststof voor allerlei huisafval,
vooral etensresten. K o m t voor in twee verschillende i n h o u d s m a t e n : 120 en 240 liter. De juiste
spelling van het w o o r d is met een c voor de o.
Ik ben oplader, ik loop achter de wagen en gooi
er vuilniszakken in. Of ik leeg kliko's en emmers
met groente-, fruit- en tuinafval.
Opzij, februari 1997
klikfonds, zie clickfonds
.
Het moet maar eens gedaan zijn met die ongebreidelde publiciteit voor klikfondsen, moeten ze
gedacht hebben bij de Gentse beursvennootschap
De Buck en cie. Het succes van de fondsen spreekt
tot de verbeelding van veel voorzichtige beleggers,
maar die krijgen volgens de vennootschap slechts
een deel van het plaatje te zien.
De Morgen, 12-04-97
Dit soort loterijen-zonder-nieten schiet als paddestoelen uit de grond, met de klikfondsen als opvallendste experiment.
Elsevier, 09-08-97
kliklijn, speciaal telefoonnummer w a a r o p anoniem wetsovertredingen, zoals uitkeringsfraude, gemeld k u n n e n w o r d e n . H e t GAK in Apeld o o r n opende als eerste in Nederland een dergelijke lijn, m a a r werd na hevige kritiek van de
plaatselijke politiek, de burgerij en het landelijke GAK gedwongen die na anderhalve week te
sluiten. Een kliklijn w o r d t eufemistisch ook
wel omgedoopt tot meldpunt*.
Het argument dat met kliklijnen een effectieve
sociale controle kan worden bereikt is voos. In een
democratie behoort sociale controle aan bepaalde
kwaliteitseisen te voldoen; ze moet bij voorkeur di-

reet zijn en open zodat er kritiek op mogelijk is, en
niet heimelijk uitgeoefend worden via anonieme en
slordig opererende instanties.
Trouw, 02-12-94
Bij de Rotterdamse reiniging is al een kliklijn,
waarbij ambtenaren hun collega's kunnen aangeven die stiekem bijverdienen door afval weg te werken.
Vrij Nederland, 03-12-94
De 'kliklijn' van de Europese Kommissie, waar
burgers sinds half november vermeende fraude met
Europees geld kunnen melden, levert een a twee
tips per dag op die nader onderzoek verdienen. Of
enkele van die tips al tot konkrete resultaten leidden, is nu nog niet duidelijk.
Het Nieuwsblad,
09-02-95
Ondanks de behoedzame benaming, heette de
gratis 06-voorziening in de Utrechtse volksmond
al snel 'de kliklijn'.
Elsevier, 06-01-96
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat opent
in het najaar een kliklijn voor mensen die willen
klagen over de veiligheid van vliegtuigen.
de Volkskrant, 13-07-96
Voor fraudeurs pakken zich donkere wolken samen, tenminste als de Nederlanders net zo graag
klikken als de Engelsen waar op de eerste dag van
de nationale sociale dienst 'kliklijn' de telefoon
maar liefst 1.650 keer overging.
Nieuwe Revu, 14-08-96
Niet alleen PS -minister Di Rupo was het slachtoffer van valse verklaringen aan de gratis 'kliklijn'
van de rijkswacht, een laatste initiatief van de geprezen onderzoeksrechter van Neufchateau JeanMarie Connerotte.
DS Magazine, 27-22-96
De meeste instanties met 'kliklijnen' hebben het
liever eufemistisch over een 'meldpunt', 'een praatpaal' waar informatie kan worden verstrekt of gegeven.
Vrij Nederland, 04-01-97
klimgeit, wielerslang voor 'goede klimmer;
bergrijder'. —> berggeit*.
De Columbiaanse 'klimgeit' Luis Herrera.
Vrij Nederland, 20-06-87
'Zij brachten hem om voor mij onbegrijpelijke
redenen weer terug,' moest klimgeit De Koning,
eerder in het seizoen al op dreef (vierde) in de zware Italiaanse etappewedstrijd Giro delle Regioni,
kwijt.
Wieier Revue, 10-06-88

Charly Gaul was een pure klimgeit. Het liefst soleerde hij in de cols.
Wieier express 1988
Alfredo Fungo, de klimgeit uit de Algarve, zoon
van een aan de vlektyfus overleden postbode.
HP/De Tijd, 11-07-97
klinimobiel, in Vlaanderen: medische behandelk a m e r voor het ter plaatse verzorgen van gew o n d e n . De meest noodzakelijke medische
hulp w o r d t aangeboden, w a a r n a de patiënt verder verzorgd w o r d t in het ziekenhuis. De klinimobiel (in Nederland medimobiel) is verplaatsb a a r en k a n vervoerd w o r d e n per v r a c h t w a g e n
of per helikopter.
Aan boord van een klaarstaande klini-mobil
werden hem de eerste zorgen toegediend waarna
hij werd overgebracht naar de Willebroekse kliniek.
De Morgen, 14-09-85
Om de zwaargewonde man te bevrijden kwamen
de brandweer, ingenieurs van de stedelijke havendiensten en de klinimobiel van het Merksems Jan
Palfijnziekenhuis met een arts en verplegers ter
plaatse.
De Standaard, 14-09-85
De spoedgevallendienst is een spiksplinternieuwe ruime vleugel. In de garage staan enkele ziekenwagens vertrekkensklaar: de 'klinimobiel', zowat
een rijdende operatiekamer, wordt omgezet in zeer
ernstige en akute situaties.
SIC (studentenblad),
22-03-88
klip en klaar (<— D u i . klipp und klar), volstrekt
duidelijk. Sinds begin jaren tachtig.
Klip. In: klip en klaar. Zonder omhaal, rechtstreeks, duidelijk. Zelfs politici voelen weleens de
behoefte om een duidelijk antwoord op een vraag
te krijgen. Regelmatig gebruiken zij dan de uitdrukking 'klip en klaar'.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Halverwege 1981 werden B &c W van Ulestraten
ontboden op het Catshuis in Den Haag. 'Klip en
klaar' gaf premier Van Agt in aanwezigheid van
zijn staatssecretaris de geïmponeerde dorpsbestuurders te verstaan dat niet kon worden vastgehouden aan de belofte.
Haagse Post, 12-07-86
Ook de CDA-leider Enneüs Heerma heeft taalkundige beslommeringen. Toen hij deze week per
ongeluk zei dat hij nou wel eens 'klip en klaar' iets
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wilde weten, strafte Wallage de christendemocratische leidsman ah
NRC Handelsblad, zyo99 s
Klip en klaar. Antieke uitdrukking, weer van stal
gehaald door politici die doortastend willen overkomen. Bijv.: 'de minister moet klip en klaar een
inhoudelijke beslissing nemen." Bestuurstaak
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995"
Nee, luidt het klip en klare antwoord bij Akzo
Nobel Pharma.
Elsevier, 14-02-98
klitwand, m u u r w a a r a a n men blijft kleven; gebruikt als k i n d e r v e r m a a k .
Schildwolde organiseerde op het terrein van
jeugdsoos 't kon Amper een zeskamp met gewichttrekken, vlotvaren, zaklopen en helling-beklimmen. Jury-leden liepen klikkend met hun pennen
rond, import en autochtone bevolking waren niet
van elkaar te onderscheiden. Een ongelukje met de
'klitwand' drukte de pret met.
Elsevier, 15-08-94
klojo, jeugdtaal voor ' o n h a n d i g iemand; een
stoethaspel; k l u n s ' . Mogelijk ontleend aan het
soldatenslang. Al in de jaren zestig gebruikelijk, zij het in beperkte kring; sinds de jaren zeventig meer ingeburgerd. Een betekenisuitbreiding die de laatste tijd opgang m a a k t , is 'simpele ziel'.
... grote brildragende rustige klojo's als Warren
Coughlin.
Jack Kerouac: Dbarma Tuig, verf. John Vandenbergh, 1974
Wat ben jij een klooijo, zei hij.
Maarten 't Hart: Het vrome volk, 1974
Ain kik, en je ben duhr geweest, klojo!!
Zwaarmetaal, 1983/4
Jasper verdween. 'Stomme professor,' siste
Henk. 'Ik heb zin die klojo eens flink te grazen te
nemen.'
Muziek Express, januari 1987
Moet je d'r nou alweer langs, klojo?
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
klokkenluider, iemand die bepaalde w a n t o e standen o p e n b a a r m a a k t , die (zonder toestemming) de vuile w a s buiten h a n g t .
Bovens (Leidse b e s t u u r s k u n d i g e - M D C ) introduceerde in zijn studie het begrip 'klokkenluider': iemand die doet aan bureaucratische ongehoor-
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zaamheid. Zonder opdracht of toestemming
van de baas brengt hij of zij informatie over de
eigen organisatie naar buiten met de bedoeling
op een maatschappelijke misstand te wijzen. Zo
wordt aan de grote klok gehangen waar discretie
regel is. Een voorbeeld: de politie is corrupt. Misschien is nog de beste illustratie van de onzekerheid in het justitie- en politie-apparaat dat de hele
en halve klokkeluiders uit hun torens beginnen te
klimmen.
de Volkskrant, 19-01-94
Er zijn maar weinig belastingdeskundigen zo bekend in Fiod-kringen als prof. Arnold Heertje.
Fiod-ambtenaren bezoeken zijn avondcolleges. En:
Heertje trad al vaker op als klokkenluider. Hij stelde bijvoorbeeld het falende interne toezicht op de
beurzen aan de kaak naar aanleiding van de affaire
rond een ander commissionairshuis, Nusse Brink
en Regio Effekt.
Vrij Nederland, 08-08-98
kloof: een-slaan, o n t s n a p p e n uit het wielerpeloton d o o r het t e m p o o p te drijven; zich losmaken van de groep. Syn. een gat slaan. De uitd r u k k i n g w o r d t tegenwoordig ook gebruikt in
de p a a r d e n s p o r t .
Pas na 56 km viel er een kloof van betekenis toen
Eeali, Bugno, Kappes en Gorospe hun kans waagden.
De Standaard, 22-07-88
Steeds weer slaat hij een kloof na het nemen van
de drie in het parkoers ingebouwde balken.
Sport 90, 01-02-89
Al in de eerste omloop nam Staf van Bouwel namelijk de benen en de Belgische amateur sloeg meteen een flinke kloof.
Wieier Revue, 14-02-90
kloten hebben, informeel voor 'durf, lef hebben'. Oorspronkelijk alleen van toepassing op
personen, nu ook op zaken (film; muziek enz.).
Deze film is veel af fer. En hij heeft nog steeds kloten.
Haagse Post, 13-05-89
We maken ook een krant met kloten.
Elsevier, 2 1-0 3-9$
kludge (<— Eng. 'zootje'), informaticaslang voor
'onelegante m a a r succesvolle oplossing voor
een h a r d w a r e - of soft w a r e p r o b l e e m ' . De t e r m
o n t s t o n d in de jaren zestig, m a a r raakte pas

in de jaren tachtig bij ons in zwang.
Kludge: een hardware of sof tware-systeem, dat
tijdelijk geïmproviseerd is uit verschillende - niet
aangepaste - onderdelen, en daarom onbetrouwbaar is.
Webster's computerlexicon (Ned. editie), 1984
Apple gebruikt SoftWindows als een argument
om Windows-gebruikers te bekeren tot de Mac,
maar als permanente oplossing is het een 'kludge'
(hackersterm voor een weinig elegante technische
constructie).
Esquire, september 1994
kluiskrediet, zie citaat.
De banken in Nederland zijn daarbij huiverig geworden voor de kans dat zwart geld de rekeningen
binnen vloeit sinds de 'Slavenburg-affaire' begin
jaren tachtig, die voor het bankwezen een waterscheiding betekende. De bank Slavenburg (tegenwoordig Credit Lyonnais Bank Nederland) had
zwart geld in onderpand genomen voor leningen,
een constructie die bekend werd als 'kluiskrediet'.
NRC Handelsblad,
30-10-92
klunen (<— Fries klünje), met de schaatsen over
bruggen, h o u t e n planken, oude vloerbedekking, land e.d. lopen, o m zo bij schaatstochten
een niet met ijs bedekt gedeelte van de route te
overbruggen.
Sedert de Elfstedentocht van 1985 weet iedere
moedertaalspreker dat 'klunen' 'op plaatsen waar
het ijs te slecht is met schaatsen over de wal lopen'
betekent...
P.G.J. van Sterkenburg: Taal van het Journaal,
1989
Komend weekeinde wordt een oplopende temperatuur verwacht. Er moet daarom morgen in Sneek
veel gekluund worden en als de situatie verslechtert, zullen de laatste van de 16.000 toerrijders zonodig zelfs met bussen over de rondweg van de ene
naar de andere kant van de stad worden vervoerd.
Trouw, 03-01-97
Doorkomst in sprookjesachtig Sneek. Heinze
Bakker wordt emotioneel: hij ziet Yep Kramer met
de eersten meeklunen.
Elsevier, 11-01-97
klussenbus, bus w a a r m e e jongeren, tegen een
geringe vergoeding, allerlei klussen gaan o p k n a p p e n bij bejaarden, invaliden enz. H e t
w o o r d w o r d t vnl. gebruikt te Utrecht.

Klussenbus. Jongeren die een beetje handig zijn,
en geen zin hebben in de bijstand, werpen zich op
als kleine zelfstandige klusjesbaas (m/v). Zij opereren vaak met behulp van een oude bestelwagen
die dan ook steevast 'De Klussenbus' wordt gedoopt. In verscheidene gemeenten werken jongeren ook samen in een zgn. klussencollectief om tegen minimale vergoeding - klusjes op te knappen
bij invaliden, bejaarden, armlastigen en andere
kansarmen. Een subsidie zorgt doorgaans voor
aanvullende honorering van de werklustige jongelui, N B : Wie de diensten van semi-ideële en paracommerciële 'klussers' wil inschakelen, dient er
wel rekening mee te houden dat de professionaliteit nogal eens te wensen overlaat. Bovendien heeft
de rechter, om voor hem vigerende redenen, deze
trend gefrustreerd door onbevoegd klussen te verbieden.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
In Utrecht gaat voortaan dagelijks een klussenbus op weg met aan boord jongeren die een 'taakstraf' moeten vervullen. Dit Mobiel Herstel Team
(MBT) gaat klussen uitvoeren bij instellingen die
van de overheid zijn of die worden gesubsidieerd.
Het project biedt ruimte aan ongeveer tien jongeren van 18 tot 26 jaar die zijn veroordeeld tot een
taakstraf van dertien weken, ter vervanging van
een celstraf van drie tot acht maanden.
Het Parool, 21-01-95
ING gaat er prat op snel service te kunnen bieden.
In de toekomst biedt het servicecentrum mogelijk
ook bemiddeling aan bij beveiliging, onderhoud en
reparatieservice (de 'klussenbus') en een soort
boodschappendienst.
Trouw, 24-01-97
klutsbal, bal die tijdens een voetbalwedstrijd gespeeld w o r d t vanuit de kluts of scrimmage, een
opeenhoping van spelers in de b u u r t van het
doel.
Een klutsbal of mistrap mag je altijd in je handen
pakken. Het is een kwestie van interpreteren. Net
als aangeschoten hands. Ik vind het een prima regel.
Het Parool, 08-08-92
Stanley Menzo, man van miraculeuze reddingen
en af en toe een klutsbal tussen de benen, heeft in
Nederland het experimentele keepen geïntroduceerd.
Elsevier, 15-02-97
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knakenhoer, prostituee die tegen betaling van
een k n a a k (rijksdaalder) haar gunsten verleent;
erg goedkope hoer. Deze informele en pejoratieve term bestaat al vrij lang, maar is tot de
meeste woordenboeken nog niet doorgedrongen.
Toen ik nog op straat liep had je nog echte klassevrouwen, ook al noemden ze ons knakenhoeren.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199 5
knalbal, speeltuigje in de vorm van een pingpongballetje dat, wanneer het tegen een gelijkaardig balletje w o r d t geslagen, een kleine explosie veroorzaakt.
De politie van Amsterdam heeft deze week bij
enkele winkeliers ongeveer 2.700 'super knalballen' in beslag genomen. Bij de importeur van dit
gevaarlijke speelgoed in Veenendaal werden verder
nog eens 2.200 ballen meegenomen. De verkoop
van super knalballen is verboden. 'Ongelooflijk,
dat er toch mensen zijn, die ze in de handel brengen,' zegt de politie. De betonnen ballen zijn
vooral gevaarlijk voor ogen. Er springen stukjes
af. De ballen zijn zo groot als ping-pongballen.
Aan de buitenzijde is de verboden kruitsoort
Arcide aangebracht. Worden de ballen tegen
elkaar geslagen, dan volgt een kleine explosie.
De ballen kunnen volgens de verpakking 250
keer tegen elkaar worden geslagen, voordat op
alle plaatsen aan de buitenkant het kruit is verdwenen.
de Volkskrant, 19-03-88
knevelcontract, hetzelfde als een wurgcontract
.
Pejoratief.
Klapstuk is wel de overlijdensclausule. Mocht de
kunstenaar tijdens de looptijd van het contract komen te overlijden dan heeft de galerie het recht al
het nagelaten werk te verkopen tegen vijftig procent provisie. Het knevelcontract laat in het midden of de nabestaanden ook dan verplicht zijn het
werk ingelijst en wel af te leveren.
Haagse Post,
IZ-OJ-86
De VVR en de Orde van Advocaten vrezen dat de
minister zich nu zoveel invloed heeft verschaft dat
de advocatuur geen enkel wapen heeft om eventuele bezuinigingen te bestrijden. De Orde van Advocaten vreest letterlijk de opkomst van 'knevelcontracten'.
NRC Handelsblad,
07-02-87
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l'rans Smulders, Reus van der Zalm en Marten
Scheffer verdienen hun brood niet (uitsluitend!
met de muziek, hebben geen knevelcontract met
een platenfirma en wachten rustig zeven jaar (!)
met het opnemen van een tweede C D .
Oor, 07-08-9 1
Helaas heb ik deze job indertijd bij de Nieuwe
Revu op mij genomen en vanwege een knevelcontract met dit blad moet ik het nog zeker tot het jaar
2000 blijven doen.
Nieuwe Revu, 23-08-95
knielbus, speciaal uitgeruste autobus w a a r invaliden zonder moeite met een rolstoel in en uit
k u n n e n rijden. Sinds ca. 1984.
Ik zette meteen mijn handtekening onder een motie van de PvdA, die toen in de oppositie zat, om
meer geld voor de knielbus (een autobusje waar
rolstoelen in kunnen worden gereden - L O , MvW)
uitte trekken.
Vrij Nederland, 21-12-96
knip: de hand op de - houden, zie hand".
knipperlichtrelatie, schertsend voor 'vluchtige
relatie; een verkering die herhaaldelijk uitraakt
en weer a a n r a a k t ' .
Maar dat ze met haar moeder en zus in een
countryversie van 'Little Women' op Broadway
zou gaan optreden, is weer een ridicuul verzinsel.
Over haar knipperlichtrelatie met charmezanger
Michael Bolton wil ze ook niets kwijt.
Nieuwe Revu, 2 5-02-98
knol(len) (afk. van rooie knol), in het slang van
drugsgebruikers voor R o h y p n o l , een soort
tranquillizer. Dit geneesmiddel zou volgens
deskundigen bij misbruik tot extreem agressief
gedrag leiden. —» vergeetpil'.
Een hol-ogig meisje, veel te koud gekleed, sist
naar een jongen met een rossig baardje en rastamuts aan de overkant van de straat: 'Heb je knol?
Rooie knol?' (Rohypnol).
NRC Handelsblad, 11-12-87
knop: een-omdraaien, plotseling van houding
veranderen; zich opeens heel anders gaan opstellen. Informeel.
Bij 8-4 dacht ik nog aan Christine Magnusson,
die bij dezelfde achterstand deze week van haar
had verloren. Kennelijk draait ze op het moment

dat ze dreigt te gaan verliezen een knopje om,
waardoor ineens alles lukt.
de Volkskrant, 16-04-88
Maar een collega van haar hield haar tegen. Die
hoorde ik, hoewel die woorden niet voor mijn oren
bestemd waren, zeggen: 'Laat die jongen maar, hij
haalt de zestien niet.' O p dat moment ging er bij
mij een knop om. Ik dacht: voor mijn zestiende
dood? Moet 'jij' eens opletten!
Nieuwe Revu, 15-09-88
'We lopen niet om ze heen,' zegt Marcus. 'Integendeel. Praten met vrouwen gaat veel gemakkelijker. Dat combineert goed. Maar het is zo vanzelfsprekend om met je gevoelens bij vrouwen aan te
kloppen, dat is te gelikt. Daarom probeer ik een
knop om te zetten, zo van: nee, ik ga op dit feestje
niet naar wijven kijken.'
HP/De Tijd, 18-07-97
knuffelkussen, piepklein kussentje d a t als troetelgadget (zie gadget*) verkocht w o r d t .
De knuffelkussentjes gaan dus als TGV-tjes de
deur uit. Momenteel bestaan er vijf verschillende
kussentjes: een met 'KISS M E ' op, een '1 * sex', een
'1 ¥ ¥ T E N N I S ' , een doordeweekse ' L O V E ' , en na-

tuurlijk al een ' S E O U L '88'.

De Morgen,

14-07-88

knuffelmuur, zie citaat. - » kietelmuur*'.
Knuffelmuur. Betegelde muur op lichaamstemperatuur in het subtropische zwembad in het bungalowpark. Voor kleumende baders.
Vrij Nederland, 06-05-95
knuffeltomaat, pluchen t o m a a t .
De knuffeltomaat van de Socialistische Partij.
'We zijn een radicale partij, maar geen zeurderige
meneer,' zegt campagneleider Tiny Kox. De
pluchen tomaat past helemaal in dat imago. Grappig, maar je kunt er wel mee gooien naar politieke
tegenstanders.
Vrij Nederland, 07-03-98
knuffelvloer, zie citaat.
In plaats van muffe bioscoopstoelen is er een
knuffelvloer ingericht, die bestaat uit langwerpige
blokken waar je op kunt zitten of liggen.
Elsevier, 21-06-97
koeienbank, c o m p u t e r d a t a b a s e w a a r men informatie k a n invoeren over melkvee, zoals

prijs, melkproductie, eiwitgehalte, vetpercentage en afstamming.
De 'koeienbank' wordt eerst op kleine schaal uitgeprobeerd voor alleen melkvee. In de toekomst zal
ook slachtvee worden aangeboden.
NRC Handelsblad, 11-04-97
koekalender, zie citaat.
Steeds meer in zwang komt de zogeheten 'koekalender'. Dat is een systeem dat de melkveehouder van dag tot dag automatisch attendeert op de
maatregelen die hij met betrekking tot zijn koeien
moet nemen.
de Volkskrant, 29-06-85
koekdenken, zienswijze volgens welke het nationaal inkomen tussen de verschillende partijen moet w o r d e n verdeeld: ieder heeft recht o p
zijn 'deel van de koek'. Informeel.
De milieubeweging lijdt aan ouderwetse vormen
van koekdenken, zoals met het idee van gesloten
kringlopen - die dus niet bestaan.
Trouw, 07-01-94
Het koekdenken is nu wat op zijn retour, maar
duikt steeds in nieuwe gedaanten op, zoals in de
opvatting dat het door de vergrijzing moeilijker
wordt om immigranten op te nemen.
HP/De Tijd, 29-08-97
koelboxtoerist, pejoratieve en informele aanduiding voor de eendagstoerist die zijn koelbox
meeneemt en d a a r d o o r weinig verteert in de
plaatselijke horecasector. In V l a a n d e r e n sprak
de burgemeester van Knokke ooit smalend over
frigoboxtoeristen'.
Veel Oosteuropese gasten konden of wilden de
'nul-sterren'-accommodaties in die plaatsen niet
betalen. Zij sliepen liever in hun auto, bij het station of in het p a r k , waar ze op een minuscuul
brandertje de meegebrachte voorraad etenswaren
consumeerden - vandaar hun wat merkwaardig
aandoende bijnaam 'koelbox-toerist'.
Elsevier, 12-09-92
koerskliks, zie clickfonds*.
Bijzonder is dat het zogenoemde RG AEX Garantfund het geld van beleggers niet in aandelen steekt,
maar in drie soorten index-opties, waaronder zogeheten koerskliks. De participaties in het fonds
hebben een looptijd van vijf jaar en een uitgifteprijs van 107 gulden.
Trouw, 13-09-96
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koersorkestratie, aan de beurs gebezigd eufemisme voor 'koersmanipulatie'. De term is in 1991
gelanceerd d o o r Joep van den N i e u w e n h u y z e n
(zie hiervoor K o r t , 1996).
Het manipuleren van de koers wordt 'koersorkestratie' genoemd.
de Volkskrant, 28-08-92
koersval, plotselinge ineenstorting van de koersen o p de beurs.
Het pond werd in de afgelopen weken meegesleurd in de dramatische koersval van de dollar.
NRCHandelsblad,
04-09-92
koffiehuisschaak, vrijblijvend en amateuristisch
schaken, zoals beoefend in een koffiehuis. Deze
pejoratieve t e r m is wellicht al vele decennia oud
(na de Tweede Wereldoorlog opgekomen?),
m a a r w e r d enkel vermeld in het h a n d w o o r d e n boek van Koenen (1992).
Zijn critici spraken honend van 'koffiehuisschaak' en in hun analyses probeerden zij aan te tonen dat het spel van Tal weer incorrect was geweest.
Vrij Nederland, 04-07-92
Het was een werkelijk schitterend spektakel, zoals men dat in een moderne match om het wereldkampioenschap zelden ziet. Het deed eerder denken aan het romantische koffiehuisschaak uit de
19de eeuw, maar dan op een hoger niveau. Voor
een razende koningsaanval offerde Short stukken
en torens alsof het niets was.
NRC Handelsblad,
24-09-93
koffieshop, voor de definitie zie coffeeshop*.
In het hoofdstuk over Amsterdam staat onder
'Shopping' overigens dat Duitse hasjtoeristen hun
geld in meer dan honderd speciale 'koffieshops'
kwijt kunnen om dat ter plaatse in rook om te zetten.
Vrij Nederland, 27-07-85
koffietafelboek (<— Eng. coffeetable-book;
sinds
1962), luxueus uitgegeven boek met bijvoorbeeld veel foto's, d a t m e n o p de salontafel legt
o m ermee te p r o n k e n . In de loop van de jaren
tachtig gevormde t e r m . Mogelijk betekende het
aanvankelijk 'boek dat te groot is o m in een
n o r m a l e boekenkast te p a s s e n ' .
Koffietafelboek ter gelegenheid van het zilveren
jubileum van de Anglo-Amerikaanse popgroep,
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die dankzij Bill Clinton met de classic rocker
'Don't Stop' opnieuw een hit scoort...
Oor, 06-0 ï-91
Desalniettemin is 'Peepholism' een prachtig korfietafelboek.
Oor, 08-10-94
Het oogstrelende koffietafelboek met reproducties van Zelda's olieverfschilderijen, schetsen en
papieren aankleedpoppetjes die ze voor haar kleinkind fröbelde is een zoveelste poging tot rehabilitatie.
HF/De Tijd, 14-06-96
Het maakt 'The Pillow Book' tot een koffietafelboek in de vorm van een CD-Rom op bioscoopformaat.
Nieuwe Revu, 19-03-97
Het boek is schitterend uitgevoerd en mooi geïllustreerd maar geen 'koffietafelboek'...
Elsevier, 02-05-98
kokken, in het slang van medici als afkorting
van fylokokken,
pneumokokken,
streptokokken enz.: bacteriën die ziekten verwekken. De
term bestaat wellicht al meerdere decennia,
m a a r dook vrij laat in de w o o r d e n b o e k e n o p .
... waardoor de opperhuid gemakkelijker in contact komt met allerlei gemene kokken die juist niet
goed zijn voor de opperhuid.
Jos Brink: Allemaal poppenkast, 1981
'Kokken' zijn berucht van ziekenhuisinfecties maar dat geldt niet voor Streptococcus pyogenes.
Vrij Nederland, 19-09-92
komen (onder invloed van Eng. to come), informele verkorting van klaarkomen 'een orgasme
hebben'.
De drank maakte haar uitermate hoerig en roekeloos. 'Pas een beetje op, lieverd. Dadelijk kom ik
nog.' 'Ik wil dat je komt.'
Playboy, maart 1987
En als het vrouwtje dan niet gekomen is, dan ligt
het toch zeker wel aan haar en het is veel te pijnlijk
om er over te beginnen.
Nieuwe Revu, 12-10-94
konijn uit de hoed, iets dat onverwachts, bijvoorbeeld tijdens een discussie, w o r d t opgeworpen.
H e t gaat hier om een verkorting van de zegswijze een konijn uit de hoge hoed (te voorschijn)
toveren.
De AbvaKabo is samen met de werkgevers in de

zorgsector vertegenwoordigd in het bestuur van
P G G M . J. Bensch, tweede voorzitter van de bond,
sprak gisteren smalend van een 'konijn dat het kabinet uit de hoed heeft getoverd'.
de Volkskrant,
14-09-91
Om uit de niet zonder vernuft gearrangeerde impasse te komen gaan die vijf met elkaar in beraad,
om vervolgens een konijn uit de hoed te toveren
(wit, zoals dat onder goochelaars gebruikelijk is de hoed is zwart).
Elsevier, 16-11-91
Om de voorstanders van het wettelijk recht op
deeltijd in eigen gelederen (onder meer het CDAVrouwenberaad, de CDA-jongeren en het Wetenschappelijk Bureau van het CDA) te paaien, heeft
de partij een uiterst vreemd konijn uit de hoge
hoed getoverd: ze komt binnenkort met een eigen
wetsvoorstel waarin onder meer ook iets gezegd
zal worden over deeltijd.
Opzij, januari 1998
In Nagano toverde ioc-autocraat Samaranch een
verrassend konijn uit de hoed. Hij inviteerde
kroonprins Willem-Alexander in zijn exclusieve
college en zette op die manier Huibregtsen buitenspel.
Vrij Nederland, 28-02-98
koningin der aarde, de journalistiek. Informele
metafoor; sinds eind jaren tachtig.
Ik ben benieuwd wat de koningin der aarde doet
als straks blijkt dat de zaken die nu zoveel publiciteit trekken niet waar zijn.
de Volkskrant, 29-08-92
Maar zij vinden eigenlijk dat zij de gedienstigen
zijn van de onderknuppels van de koningin van de
aarde.
Trouw, 17-12-93
Als de taak is van journaille die 'Koningin der
Aarde' de waarheid te achterhalen, is Middelburg
een van haar trouwste dienaars.
Theo van Gogh: Er gebeurt nooit iets, 1993
De Rijksvoorlichtingsdienst had ook al een persconferentie uitgeschreven - om de zoeven benoemde informateur aan de koningin der aarde voor te
stellen.
Vrij Nederland, 25-03-95
Slechts weinigen realiseren zich dat Blaisse een
van die journalisten is die de bijnaam van deze beroepsgroep, 'Koningin der aarde', met ere uitdraagt: hij reist van hot naar her, laat zich flink betalen en neemt het ervan.
Nieuwe Revu, 12-07-95

koninginnenetappe,-rit, de zwaarste etappe in
een grote wielerronde.
Ik zal je vertellen: dinsdagmorgen voor de koninginnerit naar Luz-Ardiden komt ploegleider
Wouters bij mij en zegt: jij wint vandaag.
Het Nieuwsblad,
18-07-85
Uitgerekend vandaag wordt de koninginnerit gereden met aankomst bovenop de Mende, een col
van eerste categorie.
De Morgen, 20-06-87
De koninginnerit naar Alpe d'Huez zette het
klassement opnieuw op zijn kop.
Wielerjaarboek
1987-1988
Niettemin won Chioccioli al drie Giroritten,
waaronder de koninginnerit naar Gran Sasso in
1985, en de zesde etappe in deze editie.
de Volkskrant, 04-06-88
De 'koninginnerit' van de ronde heeft niet gegeven wat men ervan verwacht heeft.
De Morgen, 25-06-88
Zoals Steven Rooks in 1988 gezegd heeft, is een
overwinning in de 'koninginne-etappe' naar 1'Alpe
d'Huez, waar honderdduizenden mensen aan de
kant van de weg staan, voor een sponsor veel belangrijker dan een zege in Milaan-San Remo of de
Ronde van Vlaanderen.
Benjo Maso: Het zweet der goden, 1990
Rominger raakte zijn leiderstrui overigens wel
kwijt, aan zijn in de kopgroep vertegenwoordigde
ploeggenoot Pascal Lance. Die zal het tricot naar
alle waarschijnlijkheid vandaag al weer moeten inleveren, wanneer de 'Koninginne-etappe' naar de
Mont Faron bij Toulon wordt verreden.
de Volkskrant,
15-03-91
Twee jaar geleden veroverde Voskamp, die dit
jaar al een etappe in de Tour de France won, de
zege in de koninginnenrit in de Vuelta.
Trouw, 13-09-96
Boogerd reed in de koninginnenrit naar Arcelis
enige tijd aan de leiding van de kopgroep.
NRC Handelsblad,
18-07-97
kono (acron. van kennelijk ongegrond en nietontvankelijk),
asielzoeker bij wie w o r d t vastgesteld d a t er geen enkel vermoeden bestaat voor
rechtsgrond voor toelating.
Kansloze asielzoekers, door Justitie 'Kono's genoemd (kennelijk ongegrond en niet-ontvankelijk)
worden geweerd uit de opvangcentra en teruggestuurd naar het land van herkomst.
Trouw, 26-08-94
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kooigevecht, voor de definitie zie kooivechten
.
Daarover is ruim een jaar geleden ook al gesproken naar aanleiding van freefight-wedstrijden in
Amsterdam en een kooigevecht (ultimate fight) in
Emmen.
Trouw, 07-11-97
kooivechten, soort vechtsport waarbij zowat alles w o r d t toegestaan, zelfs bijten en w u r g e n , en
waarbij de tegenstanders binnen de omheining
van een kooi m o e t e n blijven.
Sinds kort staat het rekruteringsteam van CMG
weer met beide benen op de grond. Want vóór het
tot parachutespringen, bungee jumpen of kooivechten zou komen, grepen de eigen collega's in.
HP/De Tijd, 19-09-97
kooivechter, iemand die aan kooivechten'
doet.
Had die journalist van de Filmkrant op eigen
houtje een verband gelegd met de film 'Temmink',
waarin kooivechters elkaar helemaal afmaken.
HP/De Tijd, 06-03-98
koopgoot, informele bijnaam van de gerenoveerde Beurstraverse te R o t t e r d a m .
O p het Rotterdamse Beursplein perst het zaterdagmiddagpubliek zich door de koopgoot. De
nieuwe winkeltraverse is in de diepte aangelegd en
omgeven door ranke kantoor- en woontorens. Die
vermenging is precies wat de gemeente wil: een
compacte, vitale binnenstad met werk-, woon- en
openbare voorzieningen.
HP/De Tijd, 11-07-9-/
De Rotterdamse directeur stadsontwikkeling
Joost Schrijnen kon niets negatievers bedenken
toen de gerenoveerde Beurstraverse ('de Koopgoot' voor Rotterdammers) afgelopen voorjaar
werd opgeleverd: Eftelingarchitectuur.
Elsevier, 06-09-97
De bewoners koesteren de schoonheid van
'Koopgoot' en 'Zwaan', maar ook ervaren zij de
nadelen van het Nieuwe Rotterdam.
Trouw, 13-02-98
koophuur, m e n g v o r m van k o p e n en huren: de
koop huurder k o o p t de b i n n e n k a n t van zijn
huis en h u u r t de b u i t e n k a n t , het casco, van de
woningbouwvereniging. O o k cascoverhuur genoemd.
Koophuur sluit goed aan bij het recente kabinetsbeleid, dat eigen bezit wil bevorderen. Kopers zor-
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gen namelijk beter voor hun huis en omgeving dan
huurders, zo wil de veronderstelling.
Elsevier, os-07-97
koopkrachtplaatje, overzicht van de k o o p krachtwijzigingen voor verschillende inkomenscategorieën, onder invloed van bepaalde
beleidsmaatregelen en de ontwikkeling van de
geldswaarde. Den Uyl verzette zich in 1978 al
tegen het koopkrachtplaatje dat uit de bezuinigingen van het toenmalige kabinet te voorschijn k w a m . —> plaatje'.
Koopkrachtplaatje: Een overzicht van wat er met
de koopkracht van een bepaald type huishouding
gedurende een bepaalde periode gebeurt, onder invloed van loonsverhogingen, de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en allerlei
overheidsmaatregelen, zoals belastingverhogingen
en een daling van sociale premies.
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 198 5
Een verschuiving van bijslag van grote naar kleine gezinnen doet het standaardgezin met twee kinderen beter uit de zogenoemde koopkrachtplaatjes
komen.
de Volkskrant, 27-04-91
Wij hebben best meer geld over voor onze gezondheid, maar de regering houdt dat tegen, omdat hogere premies de koopkrachtplaatjes scheeftrekken en de wig opdrijven. En dat zou slecht zijn
voor de werkgelegenheid.
Elsevier, 04-01-97
De verbetering van de koopkracht is minder gunstig dan tot nu toe werd aangenomen. Tot nu
wordt rekening gehouden met zogenoemde statische 'koopkrachtplaatjes' die aangaven dat de
koopkracht van met name mensen met een baan
zich gunstig ontwikkelen.
NRC Handelsblad,
14-02-97
Als wij het over koopkrachtplaatjes hebben,
heeft zij de exacte cijfers paraat.
HP/De Tijd, 20-06-97
In de diepste krochten van mijn computer bevindt zich mijn geheime lijstje obscene woorden.
'Koopkrachtplaatje' scoort hoog, 'verworven
rechten' staat bovenaan.
Opzij, juni 1997
Het kabinet-Kok wil met financiële prikkels uitkeringsgerechtigden stimuleren om een betaalde
baan te accepteren en wil deze discussie niet laten
frustreren door 'koopkrachtplaatjes'.
NRC Handelsblad, 19-08-97

kop thee: mijn - (<— Eng. my cup of tea), echt iets
voor mij; mijn s m a a k . Meestal in de o n t k e n nende v o r m gebruikt.
En toch zijn Sharpes boeken allerminst ieders
kop thee.
Vrij Nederland, 20-10-84
Binnen het blanke soul/jazz/funk-idioom (niet direct mijn kop thee, doch een kortstondige branchevervaging houdt de geest fris) kan Mezzaforte wat
mij betreft voor vol worden aangezien.
Oor, 18-05-85
Ultieme popmuziek is niet mijn kop thee.
Vinyl, juli/augustus 1985
Koffiedik kijken was kennelijk mijn kopje thee
niet.
Nieuwe Revu, 11-12-96
koppeling, gelijke verdeling van de welvaart
d o o r het relateren van de h o o g t e van uitkeringen aan loonsverhogingen. M e n onderscheidt
de verticale koppeling, die het m i n i m u m l o o n en
de uitkeringen koppelt aan de gemiddelde contractloonstijging, en de horizontale koppeling,
die de laagste netto-uitkeringen gelijk h o u d t
aan het n e t t o m i n i m u m l o o n .
Koppeling: Verband tussen twee sociaal-economische grootheden. De koppeling van de uitkeringen aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen is
een bekend voorbeeld. De wet zegt dat als de bruto
cao-lonen gemiddeld met 3 % stijgen, ook de sociale uitkeringen een halfjaar bruto met 3 % moeten worden verhoogd (brutokoppeling). Dit wetsartikel is overigens sinds 1980 voortdurend via
noodwetjes buiten werking gesteld.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Enige weken geleden rakelde De Vries in het kabinet de discussie over de koppeling op.
de Volkskrant, 16-11-90
En nogmaals: we moeten niet vergeten dat dankzij de PvdA de koppeling er nog is. Voor het CDA
had die al niet in het regeerakkoord gehoeven. En
het CDA lanceert om de zoveel tijd weer een nieuwe
aanval op die koppeling.
Nieuwe Revu, 30-05-91
De 'koppeling' is de verzamelterm voor de politieke wens de inkomensontwikkeling van ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigden te
koppelen aan de ontwikkeling van de CAO-lonen in
het bedrijfsleven. Mogen op deze regel uitzonderingen worden gemaakt dan is er sprake van een
semi-automatische koppeling. Beslist de overheid

van jaar op jaar, dan spreekt men van een beleidsmatige koppeling. Over de 'koppeling' worden
voortdurend verhitte debatten gevoerd. In de zomer van 1991 werd de koppeling door het kabinet
Lubbers-Kok losgelaten.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
koppen, in journalistenjargon als w e r k w o o r d :
berichten; laten weten; als titel van een artikel

hebben.
Zou de nieuwe betekenis van het woord 'koppen'
al opgenomen zijn in de binnenkort te verschijnen
nieuwe uitgave van de Grote Van Dale? Ik lees het
pas de laatste tijd ongeveer elke dag in de krant; het
is, als ik mij niet vergis, ook een echt krantenwoord, maar het is mij alweer ontgaan wie ermee
begonnen is.
HP/De Tijd, 28-08-92
koppengeld, opvangsubsidie die gemeenten
krijgen w a n n e e r ze asielzoekers*,
ontheemden*
en erkende vluchtelingen o p n e m e n .
Gemeenten willen graag een vast bedrag aan
rijkssubsidie krijgen voor iedere immigrant die in
Nederland mag blijven. Ze hebben dan meer vrijheid om hun opdracht te vervullen dat de nieuwkomers zo snel mogelijk moeten 'inburgeren'.
37 Gemeenten hebben donderdagmiddag vanuit
het gemeentehuis in Haarlem, waar ze overleg
voerden, deze aanbeveling gestuurd naar de Tweede Kamer en de ministers van Binnenlandse Zaken
en w v c . Ze hoopten zo de discussie te beïnvloeden
die op dat moment in het parlement werd gevoerd.
De opvangsubsidie heet in de wandeling 'koppengeld' en in de schriftelijke aanbeveling 'een vast
bedrag per nieuwkomer'. Tot nu toe is 'koppengeld' alleen beschikbaar voor asielzoekers, ontheemden en erkende vluchtelingen. Voor hen krijgen de gemeenten van het rijk vijfduizend gulden
per persoon om ze Nederlands te leren, wegwijs te
maken in de samenleving en te begeleiden naar de
arbeidsmarkt of scholing.
de Volkskrant, 01-10-93
koppensnellen, schertsend voor 'het d o o r n e m e n
van de k o p p e n in k r a n t of tijdschrift'.
Niemand leest meer een krant of tijdschrift van A
tot Z . Meestal komen we niet verder dan koppensnellen - het scannen van de koppen boven de artikelen.
ZIN, september 1997
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(<— Eng. headhunting),
zie citaat. —» headhunter'.
Zoals de voorbije decennia heel wat van over de
plas onze richting is komen uitwaaien, zo dwarrelde op een dag ook headhunting Vlaanderen binnen. Koppensnellen heet het in Nederlands: de beste werkkrachten naar de concurrentie lokken.
De Morgen, 13-12-97
korsakovsyndroom (epon., n a a r de Russische
psychiater S.S. Korsakov, 1 8 5 4 - 1 9 0 0 ) , een
meestal a a n chronisch alcoholisme, ondervoeding of gasvergiftiging te wijten hersenbeschadiging. Symptomen zijn o.a. het niet herkennen
van familieleden, het niet meer k u n n e n o n t h o u den van belangrijke zaken, desoriëntatie, onrust, euforie en het fantaseren van zeer gedetailleerde verhalen.
Ze vergeten zelfs waar ze de fles hebben neergezet... Het aantal patiënten dat lijdt aan het syndroom van Korsakow, een soort dementie veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, neemt fors
toe. Er zijn in Nederland nu 600 patiënten, over
tien jaar zullen het er zo'n 12000 zijn.
Trouw, 22-09-88
Zijn buurman lijdt aan geheugenverlies (Korsakov-syndroom).
Vrij Nederland,
ij-06-96
Het opvallende aan de cijfers is volgens prof.
J. Mackenbach dat de risico's niet het grootst zijn
voor hartpatiënten, maar voor de neurologische en
psychogeriatrische patiënten: mensen met Alzheimer, de ziekte van Parkinson of het Korsakov-syndroom.
Trouw, 02-05-97
kort: niet t e - , informeel voor 'geweldig, fantastisch'. In de jaren tachtig p o p u l a i r geworden
onder vnl. jongeren.
Goede timing, Raam! Niet te kort!
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Wat zou ze een bekijks trekken. Niet te kort.
Nieuwe Revu, 20-05-98
kostenplaatje, voor de definitie zie plaatje*. —»
koopkrachtplaatje*.
Het 'kostenplaatje' is anders ingekleurd dan bij
vergelijkbare 'Grand Departs' in het buitenland.
Trouw, 25-10-97
Regionale stabiliteit met een minimaal kostenplaatje.
DS Magazine, 26-12-9-/
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kostwinnersbeginsel, het zoveel mogelijk sparen
van mensen die met h u n inkomen partner en
kinderen moeten o n d e r h o u d e n . Kostwinner is
degene die voor het inkomen van een huishouding zorgt. De t e r m werd o p g e n o m e n in de
meeste w o o r d e n b o e k e n .
kostwinnersnet, b en ami n g voor de commercieel
getinte Nederlandse tv-omroepen.
In het meerjarenplan van de NOs-voorzitter
wordt Nederland 2 met Tros en Veronica het 'kostwinnersnet'. De commercieel getinte omroepen
hoeven zich daar minder dan de andere omroepen
te houden aan het in de Mediawet vastgelegde programmavoorschrift en krijgen financiële steun om
aantrekkelijke programma's te kunnen maken.
Het Parool, 06-04-91
De TROS en v o o (Veronica) hebben de toezegging van de andere omroepen dat ze geld krijgen
voor hun 'kostwinnersnet'. Over exacte bedragen
is het NOS -bestuur het nog niet eens.
de Volkskrant, 13-04-91
Cruciaal in dit plan is het 'kostwinnersnet' van
TROS en Veronica, dat het leeuwedeel van het reclamegeld zou moeten binnenbrengen.
Het Parool, 06-07-91
In het eerste van de vele reorganisatieplannen die
het Hilversumse vergadercircuit het afgelopen jaar
bezighielden, was een 'kostwinnersnet' met AVRO,
TROS en Veronica voorzien, inclusief programmaonderbrekende reclame.
HPIDeTijd,
12-06-92
kraakwacht, iemand, vaak een student, die al
dan niet gratis een leegstaand huis m a g betrekken dat anders toch m a a r gekraakt zou w o r d e n .
Een k r a a k w a c h t heeft evenwel weinig of geen
rechten. H e t verschijnsel van de k r a a k w a c h t e n
o n t s t o n d in het begin van de jaren tachtig, als
reactie op het toenemende k r a k e n van woningen. H a n d i g e zakenlui treden o p als bemiddelaars tussen eigenaars die vrezen voor h u n pand
en personen, veelal s t u d e n t e n , die de woningen
kraakvrij willen h o u d e n . O o k in samenstellingen, zoals kraakwachtbureau.
—> anti-kraaktv acht*.
Maar over de mogelijkheid van huren, kraakwacht of wat voor variant dan ook was geen gesprek te voeren.
Rein van der Wiel: Gezicht op Haarlem, 1986
Uitgerekend het onroerend goed waar het in de

Leegstandswet van 1981 allemaal om draaide - de
leegstaande duurdere panden en bedrijfsruimten hoeven niet te worden aangemeld. Goed nieuws
dus voor speculanten en kraakwachtbureaus.
Vrij Nederland,
iz-11-88
Wel is er verschil tussen vuil worden en jezelf bevuilen, en dat laatste zou ik elke overheidsdienaar
willen verbieden op straffe van steniging. Betaalde
bijbanen van volksvertegenwoordigers bij voorbeeld, zoals bij 45 van de 54 CDA-kamerleden.
Maar een Rotterdamse D66-er, die als 'kraakwacht' gratis voor een tijdje een villa mag bewonen?
Het Parool, 23-03-91
'Wat de kraakbeweging al jaren bedreigt, is de
kraakwacht. Dat is onze natuurlijke vijand,' zegt
Verbruggen. Kraakwachten zijn veelal studenten
die op verzoek van eigenaar of makelaar (tegen betaling of om niet) een pand bewonen en zo voorkomen dat krakers hun slag kunnen slaan.
Trouw, 03-04-96
In het gebouw hebben twee kunstenaars geruime
tijd als 'kraakwacht' gewoond.
NRC Handelsblad,
16-08-96
Dat is het grote voordeel van het wonen als
kraakwacht: je houdt nog eens wat geld over.
HP/De Tijd, 29-08-97
krabber, wielerslang voor 'renner met weinig talent; beginneling'. Aanvankelijk een V l a a m s
w o o r d voor 'knoeier; o n h a n d i g p e r s o o n ' .
... en dat Tyler Hamilton van alle krabbers nog
het dichtst bij stoomlocomotief Jan Ullrich kon
blijven in de eerste grote tijdrit...
Nieuwe Revu, 29-07-98
krachthonk, gelegenheid w a a r i n m e n a a n energietraining kan doen. Informeel; sinds het midden van de jaren tachtig.
Jarenlang was het krachthonk de mythische levensbron van de sportwereld.
Elsevier, 04-10-97
kraken, inbreken in het bestand van een computer; hacken*.
Als de programma's niet zo duur zouden zijn zou
het kraken ook nooit zo'n vlucht genomen hebben.
Vrij Nederland, 29-09-84
kraker, persoon die inbreekt in een computerbestand; hacker*.

Krakers zijn de ridders van de computerwereld.
De Morgen, 12-10-85
krant: spelen, rijden,fietsen, voetballen enz. als
een natte-, erg slecht, beneden alle peil rijden,
fietsen enz. Als een natte krant heeft hier d u s de
betekenis 'slap'. Slang.
Holland speelde als een natte krant.
J.A. Deelder: Modern passé, 1988
Meteen al, in de rust van Nederland-Egypte. Ik
wist dat ik gewisseld zou worden, het hele elftal
speelde als een krant, maar ik wist dat hij mij eruit
zou pikken.
Nieuwe Revu, 14-11-91
CorelChess laat zich moeilijk beoordelen. Het
programma ziet er zeer fraai uit, maar schaakt als
een natte krant en kent bovendien weinig nuttige
opties.
Personal Computer Magazine, december 1996
kraskaart, parkeerkaart voor invaliden of bejaarden, w a a r o p d a t u m en tijd van a a n k o m s t
aangekrast k u n n e n w o r d e n . Sinds 1 9 9 7 .
Een proef waarbij invaliden en bejaarden kraskaarten aan hun bezoek kunnen geven om voordelig te parkeren, wordt in Amsterdam uitgebreid.
Trouw, 15-08-97
kraslot, lot van een krasloterij*; een synoniem
van dit laatste is instantloterij*.
Jonge mensen die willen wedden, worden door
de overheid behendig naar het laagdrempelige Holland en richting kraslot gelokt.
Elsevier, 20-09-97
Mijn dochter van 14 kan zo bij de sigarenboer
krasloten kopen.
Trouw, 13-02-98
krasloterij, hetzelfde als een instantloterij*.
Een
kraslot* heeft een verborgen n u m m e r dat m e n
voorschijn doet k o m e n d o o r het afkrassen van
een beschermlaag.
De ministerraad is akkoord gegaan met de invoering van de instant- of krasloterij. De stichting Nationale Instantloterij zal het nieuwe gokspelletje
op de markt brengen.
Het Parool, 16-03-91
Hij vindt de bronnen van de subsidie ook 'wat
vreemd'. 'Wij krijgen geld uit de reserves van de
omroepen. Dan komen er nog een miljoen van
Economische Zaken en twee miljoen van w v c .
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Vervolgens krijgen wij een percentage van die
krasloterij.'
Het Parool, o f-10-91
Sinds mei 1994 bestaat de Krasloterij. Jaarlijks
mogen 84 miljoen krasloten van een rijksdaalder
aan de man gebracht worden.
Nieuwe Revu, 10-12-97
krasse knar, enigszins ironische benaming voor
een dynamische en vitale senior. Term in de jaren negentig gelanceerd d o o r Van K o o t e n en
DeBie.
De laatste bolwerken van de kommaneukers en
vergadertijgers moeten vóór 2. maart worden geslecht. De dertigers en veertigers binnen de partij
worden nu al als 'krasse knarren' afgedaan.
Vrij Nederland, 16-10-93
Krasse knarren binnen de PvdA: doe vooral alsof
je stokdoof bent!
Opzij, januari 1997
De krasse knarren van de Afro-Cuban All
Stars...
De Morgen, 17-08-98
kretologie, o n d o o r d a c h t e , holle kreten; ongefundeerde leuzen; het kritiekloos gebruiken van
m o d e w o o r d e n en modieuze u i t d r u k k i n g e n .
Deze schertsende term is in de jaren zeventig
o n t s t a a n . Mogelijk ontleend aan de studententaal, w a a r i n dergelijke pseudo-geleerde w o o r den, zoals bijvoorbeeld lullificatie, niet ongew o o n zijn.
Ze is ook van mening dat alleen een vrouw 'in
hart en nieren' een travestiet kan spelen. Dat kan
zo zijn, maar de indruk van vrijblijvende kretologie overheerst.
Vrij Nederland, 16-07-94
Het gevaarlijke is dat de kiezer overvoerd wordt
met linkse en rechtse kretologie over de Europese
eenwording in het algemeen en de EMU in het bijzonder.
Elsevier, 10-05-97
krijgsheer (<— Eng. warlord <— D u i . Kriegsherr),
militair bevelhebber die optreedt buiten het
centrale gezag van zijn land. Oorspronkelijk
h a d het w o o r d betrekking o p de Chinese burgeroorlog 1 9 1 6 - 1 9 1 8 ; tegenwoordig ook t.a.v.
landen als Somalië en Joegoslavië.
Nu hebben die onderhandelaars in het recente
verleden meermalen laten blijken sneller een af-
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spraak te kunnen schenden dan te tekenen. Hetgeen iets zegt over het gebrek aan oprechtheid
waarmee die heren toch al aan de onderhandelingstafel zitten. Dan getuigt het toch wel van bijzonder weinig realisme te verwachten dat de
krijgsheren serieus meedoen aan onderhandelingen over vrede in het voormalige Joegoslavië, als
met het bereiken van die vrede zij onmiddellijk
zouden moeten opgepakt en aangeklaagd wegens
oorlogsmisdaden.
Trouw, 26-02-93
In Mogadishu heeft iedereen zich voorbereid op
een represaille-actie van de VN-macht tegen krijgsheer Aidid, die ervan wordt beschuldigd zondag 13
Pakistaanse blauwhelmen te hebben laten doodschieten.
de Volkskrant, 11-06-93
'Alle ingrediënten zijn aanwezig om een tweede
Somalië of Liberia te worden, waar krijgsheren in
hun eigen gebieden de dienst uitmaken,' schreef de
regeringsgezinde krant The Standard deze week.
Trouw, 13-09-96
Als 'Mister Ten Pet.' gaat hij er ongestoord door
het leven en dwingt hij als een krijgsheer tegen vergoeding bescherming af.
De Morgen, 28-01-97
De actie van krijgsheer Bachram Saidov is ingegeven door het feit dat zijn broer, Rezvon, zich nog
altijd over de grens op Afghaans grondgebied bevindt.
Trouw, 07-02-97
Ter afsluiting van zeven jaar burgeroorlog houdt
Liberia morgen presidentsverkiezingen. Grootste
kanshebber is krijgsheer Charles 'Ghankay' Taylor.
NRC Handelsblad,
18-07-97
krimi (<- Dui.), detectiveverhaal of-feuilleton.
Informeel.
Krimi. Duitse term voor misdaadfilm: ein Krimi.
Wordt overigens hoofdzakelijk voor films op de televisie gebruikt.
Het grote Jaap Knasterhuis
filmwoordenboek,
1989
Deze krimi is zo ingenieus en knap gemaakt dat
je na een week volkomen vergeten bent hoe 't nog
precies in elkaar zat.
Nieuwe Revu, 05-12-91
Sedert een jaar of zes kunnen de Duitse televisiekijkers al genieten van krimi's met een vrouwelijke
hoofdcommissaris, een vrouwelijke Derrick.
Opzij, juni 1997

De populaire Duitse krimi, die zich vaak in gegoede milieus afspeelt, zou weinig stof voor plots
kunnen ontlenen aan de ellendige reeks liquidaties,
afrekeningen en ordinaire steekpartijen met dodelijke afloop die zich jaarlijks voltrekt.
Elsevier, 31-01-98
krimpfiets, fiets die men gemakkelijk kan opvouwen en met zich meedragen.
Je kan het met een riem om je schouder dragen,
openvouwen tot een fiets of in een andere plooi leggen om er een bagagekarretje van te maken. De
krimpfiets van Erik de Mayer.
Knack, 16-07-86
krimpkorps, onderbemand politiekorps.
Het dreigende tekort op de begroting is het gevolg van de door politieke zuinigheid ingegeven
veronderstelling dat de uitbreiding van de sterkte
per saldo niets hoeft te kosten. De bedoeling was
namelijk dat de 'krimpkorpsen' (in de noordelijke
en oostelijke provincies) hun overtollige personeel
onder meer in Limburg-Zuid zouden lozen.
de Volkskrant, 22-01-94
De versterking ging ten koste van korpsen in
minder dichtbevolkte regio's. Deze zogeheten
'krimpkorpsen' moesten honderden functionarissen inleveren.
Elsevier, 01-02-97
kritische beladingsgraad, in luchtvaartjargon:
bezettingsgraad die nodig is om een passagiersvlucht rendabel te maken.
Daar had ze volkomen gelijk in, maar die kosten
stegen al langere tijd sneller dan de marges, die
dankzij de aanzwellende concurrentie van de 'reliable' èn 'cheap' opererende maatschappijen uit
Singapore, Hong Kong en Japan onder druk stonden. De zogeheten kritische beladingsgraad, het
benodigde percentage bezette stoelen om een toestel zonder verlies te laten vliegen, is vanaf 1980
voortdurend gestegen, van 60 naar 69 procent.
HP/De Tijd, 23-02-91
kritische dialoog, vorm van diplomatie tussen de
regeringen van twee of meer landen waarbij op
voorzichtige wijze kritiek uitgeoefend wordt,
bijvoorbeeld wat betreft de eerbiediging van de
mensenrechten, zonder dat de handelsbetrekkingen tussen de landen geschaad worden.
In een demonstratief gebaar riepen de meeste lid-

staten hun ambassadeurs terug uit Teheran. De zogenoemde 'kritische dialoog' werd opgeschort. De
'kritische dialoog', een diplomatieke constructie
waarbij tijdens regeringscontacten mensenrechten
en terrorisme aan de orde worden gesteld zonder
dat de handelsbetrekkingen daaronder te lijden
hebben, is officieel beleid van de Europese Unie.
NRC Handelsblad, 12-04-97
Zo zal het ongetwijfeld ook gaan als de FBI bewijst dat Iran de Saudische extremisten een handje
hielp toen zij, vorig jaar juni het Amerikaans militaire complex in Dahran opbliezen. Resultaat: negentien doden en vijfhonderd gewonden. Ook
Clinton zal zijn 'kritische dialoog' (double containment) met Teheran even terugschroeven, misschien zal hij nog iets spectaculairders doen, om
daarna de draad van de opbloeiende contacten
weer op te nemen.
Elsevier, 26-04-97
De Europese Unie besefte op dat moment dat het
geen zin meer had te volharden in de 'kritische dialoog' en besloot haar ambassadeur terug te roepen.
Trouw, 02-05-97
krodo, acroniem van kroondocent.
Vroeger werd een gewoon hoogleraar, de ordinarius, benoemd door de Kroon. Om die reden heette
hij 'kroondocent', ook wel 'krodo'.
Elsevier, 10-01-98
Kroon: de-ontbloten (<— Fr. découvrirla Couronne), in België: uitspraken doen over de interne aangelegenheden van het Hof. De koning
mag er geen persoonlijke mening op nahouden,
aangezien alles wat hij zegt gedekt wordt door
de regering. De meest persoonlijke opvattingen
van de koning moeten dus geheim blijven, anders zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat de koning meningen heeft die niet stroken met die
van de doorsnee Belg, of met die van de regering. Wanneer een minister iets gezegd of gedaan heeft waardoor hij de geheimhoudingsplicht geschonden heeft m.b.t. de gesprekken
met het staatshoofd, zegt men dat hij of zij de
Kroon heeft ontbloot. In Nederland zegt men
dat de eenheid van de Kroon in gevaar komt. —>
geheim* van Huis ten Bosch.
In Voeren legt Happart voor de vierde keer de eed
af als eerste schepen. Wynants weigert de eed af te
leggen. De Kroon is 'ontbloot'.
De Morgen, 25-09-87
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De speciale senaatscommissie over Rwanda zal
geen persoonlijke medewerkers van de koning en
ook geen leden van het Militair Huis kunnen ondervragen. Deze beslissing komt er na een advies
van KUL-grondwetspecialist André Alen en diens
Luikse collega Scholsem waarin gesteld wordt dat
zo'n ondervraging neerkomt op 'het ontbloten van
de kroon'.
De Morgen, z5-02-97
Ik dacht hier even stil te staan bij de tochtige stellingname van de hoofdconservator van Rijksmuseum Paleis 't Loo, die in de krant waarschuwde dat
een publiekelijk inzweren van ministers door het
staatshoofd 'de kroon ontbloten' zou.
Johan Anthierens in 'Wat een taal', 1998
kroonjuweel, het beste onderdeel van een bedrijf, zowel w a t de w a a r d e betreft als de winstgevendheid.
Mei 1991. Kuijten komt terug en wil, inruil voor
een 51-procentsbelang in 'kroonjuweel' Infotec,
200 miljoen gulden in HCS steken.
Elsevier, 19-09-91
Financiële analisten, veelal zelfwerkzaam bij
banken, verwachten niet dat banken op korte
termijn in actie zullen komen. Philips heeft nog
wel enige tijd speling. Zij wijzen daarbij op
de verborgen rijkdommen. Z o bezit het bedrijf in
diverse wereldsteden kantoorpanden op toplokaties, een bezit dat zeker goed is voor enkele miljarden. Met de verkoop daarvan is al een begin
gemaakt. Onlangs is het Zweedse hoofdkantoor
van de hand gedaan. Andere kroonjuwelen die
tamelijk eenvoudig kunnen worden verkocht
om financiële ruimte te verschaffen, zijn de belangen in de muziekmaatschappij Polygram en
in M E C , de joint-venture met het Japanse Matsushita.
de Volkskrant, 31-10-92
meer algemeen voor 'het belangrijkste en meest
begeerde; d a t w a t iemand het meest na aan het
h a r t ligt'.
Maar Nicholson, de hoogste ciA-official (rang
G s -15) die ooit van werken voor de Russen is beticht, gold als een parel. Weliswaar had hij geen
toegang tot de 'kroonjuwelen': de namen van de
Russische agenten die door Washington worden
gecontroleerd, maar dat was, als de ontdekking
was uitgebleven, niet ver weg geweest.
Elsevier, 30-11-96
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Hoe zit het met de 'kroonjuwelen' van 1)66, zeg
maar de traditionele punten als bestuurlijke vernieuwing en milieu?
HP/De Tijd, 21-03-97
kruisbestuiving, figuurlijk voor 'fusie, samenvoeging; wisselwerking'.
Om de politieke kruisbestuiving tussen de belangrijkste Westeuropese landen volledig te maken
zal Kohl op 28 maart een ontmoeting hebben met
de Franse president.
NRC Handelsblad,
20-03-87
Haar single 'The Wailing House' biedt een
vruchtbare kruisbestuiving tussen Suzi Quatro en
Sonic Youth: verrassend en van heel hoge kwaliteit.
Vinyl, april 1987
Muziek en film smelten steeds meer samen en de
kruisbestuiving van soundtracks en films gaat onverminderd voort.
Preview, mei 1987
Dit wordt gekenmerkt door interessante kruisbestuivingen van pop en rock met Van Morrisonachtige (Keltische) soul, rhythm & blues, folk en
niet-westerse popmuziek.
Oor, 04-05-91
Fr moest weer een plek zijn waar kruisbestuiving
plaatsvond, naar zijn idee het kenmerk van de
plaatselijke popscene.
de Volkskrant, 11-04-97
kruisfinale, eindronde in een s p o r t t o u r n o o i
waarbij poulewinnaars het o p n e m e n tegen de
n u m m e r s twee van andere poules.
Persoonlijke dekking op Hamers en Veerman
knakte de Geleense moraal volledig. Samen met
Granitas Kaoenas, dat het tegenvallende Gagny
meteen portie huiswerk (29-23) opzadelde,
mogen de Oostduitsers vandaag naar de kruisfinales.
Trouw, 30-12-89
kuif: zich in de /zijn - gepikt voelen, zich beledigd
voelen. O n t l e e n d aan de hanengevechten. Een
synoniem is op zijn pik getrapt.
Hij was in zijn kuif gepikt.
Jan de Hartog: De Commodore, 1987
kuikentjeskoorts, het samenwonen, t r o u w e n of
een verhouding a a n g a a n met een veel jonger iem a n d . Term gelanceerd d o o r E m m a Brunt.

De Amerikaanse auteur Barbara Gordon, die een
onderzoek deed naar vrouwen die door hun ex waren ingeruild voor een jonger exemplaar - de zogenaamde 'Jennifer fever', door Emma Brunt in Opzij omgedoopt tot 'kuikentjeskoorts' - ontdekte
dat bijna de helft van die verlaten vrouwen niet
wegkwijnde, maar zelf een relatie was begonnen
met een 'jonge' man: de zogenaamde 'Jeffrey
fever'.
Opzij, juni 1992
Aan het eind belde een student van negentien op;
tot ongenoegen van zijn ouders woonde hij samen
met een flink gevorderde dertigster. 'De maatschappij moet zich daar niet mee bemoeien,' zei
hij, 'en de televisie ook niet.' Goedele had zich op
dat moment al bijna een uur met de zogenaamde
'kuikentjeskoorts' bemoeid.
Humo, 30-03-95
'Mijn stramme Jaguar voor jouw pronte jetsers.'
Het straalt er soms vanaf. Maar ho. Onderzoekers
menen dat de huidige 'kuikentjeskoorts' geen financiële bijbedoelingen heeft.
Nieuwe Revu, 22-04-98
kuitenbijter (<— Fr. casse-pattes), lastige klim in
een wielerwedstrijd.
Zondag volgt de koninginne-etappe van deze
ronde, met de Passo Gardena, de Passo di Sella, de
Passo Pardoi (met 2239 meter het dak van deze
ronde) en op 20 kilometer van de finish de naar
verluidt erg lastige Marmolada, nog één van de
vier kuitenbijters die de karavaan op Pinksterdag
boven de 2000 meter voert.
Het Nieuwsblad, 06-06-8'7
Op de laatste zondag van maart gooide hij twaalf
maanden geleden grote ogen op de Brabantse kuitenbijter en maakte meteen iedereen overtuigd van
zijn grote klasse.
De Morgen, 26-03-88
bij het voetballen: een verdediger die v o o r t d u rend a a n de tegenspeler kleeft, hem zoveel m o gelijk belet te spelen;
in de wielersport: een renner die v o o r t d u r e n d in
iemands wiel h a n g t , die zijn tegenstander
v o o r t d u r e n d in de gaten h o u d t en volgt.
Maar het was tevens een gelegenheid om kuitenbijter Geert Deferm in de ploeg te brengen. Een rudimentaire voetballer die Deferm.
Sport
80,12-10-88

... hij zal als bekend kuitenbijtertje Ieren en Engelsen schaduwen.
Mart Smeets: Rugnummers en ingevette benen,
1990
kuna, munteenheid van Kroatië.
Het parlement van Kroatië heeft besloten de
naam van de nationale munteenheid te veranderen. In plaats met de dinar kunnen de Kroaten binnenkort betalen met de 'kuna'. Daarmee grijpen de
parlementsleden terug naar het fascistische verleden in de tweede wereldoorlog.
Trouw, 30-OJ-93
kunstkop: ergens e e n - v a n krijgen, slanguitdrukking voor 'zich ergens d o o d a a n ergeren'. Daar
krijg ik een kunstkop van is 'dat wordt me te
veel; d a t is te gek voor w o o r d e n , belachelijk'.
Als ik daar nog an denk krijg ik een kunstkop.
A.J. Deelder: Bep van Klaveren. De Dutch Windmill, 1980
kurna (<— Turks), zie citaat.
Om de paar meter staan zeer fraaie - uit Turkije
geïmporteerde 'kurna's' -wasbekkens die worden
gevoed door authentiek ogende, goudkleurige kranen.
Elsevier, 04-01-97
kus des doods (<— Eng. kiss of death), doodsteek,
genadeslag.
Terwijl de steeds meer gehavende Brinkman in
Kerkrade nog wat mocht nasnotteren, gaf Lubbers
in de oude mijnstad aan de Democraten een kus
des doods.
HP/De Tijd, 22-04-94
kus-o-gram, voor de definitie zie kiss-o-gram*.
Een dame is van nature toch veel geschikter om
heren te behagen, moet de verlichte uitvinder van
de Kus-O-Gram dan ook gedacht hebben en hij
nam meteen patent op zijn briljante idee. Per brief,
persoonlijk of zelfs per fax kunnen nu mooie,
vriendelijke en - belangrijk! - beleefde 'kussende
meisjes' worden besteld. De firma (met de wufte
naam 'Lady of Paris') die dit 'origineel geschenk'
bedacht, voorziet de markt gemakshalve ook van
zéér onfunctionele lingerie.
Opzij, februari 1991
kut, als informele uitroep: klote!; ook in de ver-
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binding zwaar kut. Al in de )aren zestig (o.a. bij
Cremer), maar toen nog beschouwd als vulgair
slang. In deze betekenis d a n ook vrij laat door
de w o o r d e n b o e k e n gehonoreerd. Tegenwoordig algemeen ingeburgerd.
Kut, waar blijven die twee takkewijven nou?
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
'Zwaar kut,' noteerden wij uit de mond van een
trouwe oranjevolgeling achter het dranghek...
de Volkskrant, 26-04-91
Al dat jargon: 'Kut, mijn auto is "gespinnt".'
Nieuwe Revu, 10-11-97
geen kut, slang voor 'niets; geen zier'.
Ik heb me de hele film lang zitten afvragen: hoe
krijg je het voor elkaar. Dat zeg ik dan later ook
eerlijk: sorry, maar ik vond er geen kut aan.
Avenue, juni 1992
kutten, klooien; m a a r w a t a a n r o m m e l e n .
Slang.
Een jaar later staan we met het bandje in de oefenruimte te kutten op een reggae-beatje.
Nieuwe Revu, 21-0 7-93
vnl. jeugdtaak lullen; kletsen; onzin vertellen.
... die godvergeten taalneukers... die shitkikkers
die maar blijven door zitten zeiken en toujours liggen te kutten over dat zo called reclamejargon.
Onze Taal, mei 1989
Als ik naar mezelf kijk van toen, denk ik: Jezus
man, wat zit je nou te kutten, je meent er geen hol
van.
Nieuwe Revu, 18-05-94
kuttenkop, slangscheldwoord voor een onbenullig p e r s o o n . Als Bargoense term al in het begin van deze eeuw in gebruik. Mogelijk een verbastering van een ander Bargoens w o o r d , kattenkop 'kattige v r o u w ' . K u t t e n k o p r a a k t e echter p a s midden jaren zeventig, mede via de
jeugdtaal, meer ingeburgerd. Vgl. ook gelijkaardig Amerikaans slang cuntbead en Frans argot tête de con.
Maar die kuttekop komt maar niet.
Bert Hiddema: Twee vliegen in één klap, 1975
Kuttekoppen, waar halen jullie het lef vandaan
om te argumenteren dat ik het recht niet heb om
maar dertig exemplaren uit te brengen, als toch
geen hond die bundel koopt.
Boudewijn Büch in Snoecks 1987
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Godvergeten kuttekop, waarom heb je geen vertrouwen in je vader?
Vrij Nederland, 10-08-96
kutzwager, schertsende slangaanduiding voor
m a n n e n die met dezelfde v r o u w naar bed geweest zijn. W i m T. Schippers bracht ooit in de
jaren tachtig een toneelstuk met deze n a a m .
H e t eerste w o o r d e n b o e k d a t de t e r m o p n e e m t is
Battus. De encyclopedie (1978), waarbij Battus
een pseudoniem is van H . Brandt Corstius.
D a a r n a volgde Van Dale hedendaags Nederlands (1984), en vrij snel d a a r n a de andere
w o o r d e n b o e k e n . Volgens Onze Taal (december 1984) w a s het w o o r d echter al c o u r a n t in de
A m s t e r d a m s e s t u d e n t e n t a a l van de jaren zestig. Mogelijk heeft het toneelstuk van Schippers de kutzwager ruimere bekendheid gegeven.
Dat is toch een prachtig lelijk woord, Kutzwagers, met die rare opeenhoping van 'tzw'. Harry
Mulisch kon niet naar dat toneelstuk kijken vanwege dat woord, liet hij me weten.
Wim T. Schippers in Vrij Nederland, 20-09-86
Wij zijn toch maar échte kutzwagers, jongen.
Boudewijn Büch: Het bedrog, 1993
Achteraf vind ik het nogal komisch dat Simon
(Carmiggelt-MDc) en ik 'kutzwagers' bleken,
maar toen ik later 'Mijn beter ik' las, dacht ik: dat
enge rotmens heeft Simon de dood ingedreven.
Peter van Straaten in HP/De Tijd, 12-09-97
kwaal-van-de-weekfilm, zie citaat. Jargon.
In het jargon heten ze 'kwaal-van-de-weekfilms':
de vooral Amerikaanse tv-produkties waarin lijders aan spraakmakende ziekten of gehandicapten
worden opgevoerd, al dan niet gebaseerd op een
geval uit het 'echte leven'.
Vrij Nederland, 14-04-90
kwadrateren, zie citaat. Politiek jargon.
In de Derde Kamer wordt politiek bedreven door
akkoorden te smeden. Elders bereikte compromissen worden verder besproken, totdat nieuwe overeenkomsten worden bereikt. Dit is het zogenoemde kwadrateren van compromissen.
Elsevier, 11-01-92
kwadratuur van de cirkel, iets onmogelijks.
Als alternatief mag Kohnstamm nu de merites
van het Duitse kiesstelsel bestuderen. 'Ik ga dus

maar op zoek naar de kwadratuur van de cirkel.'
HP/De Tijd, 27-09-97
Ik moet er toch op toezien dat de salariseisen en
transferbedragen in het plaatje van de begroting
passen. Dat is soms vragen om de kwadratuur van
de cirkel.
Elsevier, 07-06-97
kwak, onopvallende heupslag, d o o r een wielrenner uitgedeeld aan een concurrent, en dit in
volle spurt. Degene die zich hieraan vaak bezondigt, is een kwakker*; ook als w e r k w o o r d :
kwakken*.
Planckaert trok de spurt aan voor zijn ploegmaat,
maar die was zo zegezeker dat Bontempi middels
enkele flinke kwakken alsnog met de overwinning
ging lopen.
De Morgen, 09-04-86
Wanneer de finish in zicht komt worden de sprinters in stelling gebracht. Via de tv-beelden is duidelijk te zien hoe de renners elkaar 'kwakken geven',
trekken en de pas afsnijden.
de Volkskrant, 24-05-86
Dus ging ik een beetje met mijn achterwiel op en
neer door korte rukjes aan mijn stuur te geven. Een
kwakkie noemen we dat.
Nieuwe Revu, 30-06-88
De onbezonnen rambo's onder de snelheidsduivels komen vaak handen te kort om te sturen, bedreven als ze zijn in het niet al te opzichtig uitdelen
van 'kwakjes'.
Trouw, 02-07-88
kwakdenken, de overtuiging d a t fysieke ziekten
van psychologisch a a r d zijn en tussen de oren*
van de patiënt zitten; het new* age-denken. Pejoratieve t e r m van schrijfster en MS-patiënte
Karin Spaink, gelanceerd in h a a r boek Het
strafbare lichaam (1993). —» orenmaffia*.
kwakdenker, iemand die a a n
kwakdenken*
doet.
Hoe gezond is, bij dit alles vergeleken, 'Het strafbare lichaam', waarin Karin Spaink ten strijde
trekt tegen alle Californische goeroes en andere
holisten, die ze aanduidt met de verzamelnaam
'kwakdenkers'.
Het Parool, 23-05-92
De verregaande populariteit van de kwakdenkers
wijt Karin Spaink o.m. aan het feit dat zij stevige
kritiek op de reguliere geneeskunde leveren en

daarmee inspelen op de gevoelens van onvrede van
veel mensen: de persoonlijke onmacht die het gevolg is van de vertechnocratisering van de medische wetenschap, dat is het aanknopingspunt van
de orenmaffia, die mensen immers ogenschijnlijk
invloed op en controle over hun eigen gezondheid
gunt, terwijl de gewone dokter daar meestal geen
ruimte voor schept en alleen geïnteresseerd is in
het repareren van het kapotte onderdeel.
Opzij, mei 1992
Dat haar ziekte en gedwongen rust haar zo ver
hebben gebracht, betwijfelt ze: 'Ik word gewoon
ouder en wijzer. Je repertoire neemt toe.' Het verzet van 'een deplorabele dweil' tegen theelichtjes
en kwakdenkers.
de Volkskrant, 10-07-92
kwakken, een kwak* geven.
Van Poppel reed iedereen reglementair naar huis:
hij kwakte niet, hij duwde niet en trok zich niet af.
Nieuwe Revu, 27-05-98
kwakker, wielrenner die erom bekendstaat d a t
hij vaak een kwak* uitdeelt in de sprint.
Ze noemen ons kwakkers, omdat wij ons overal
tussenwurmen. Maar wij zijn nu eenmaal handige
renners die het slim bekijken.
Vrij Nederland, 19-07-97
kwartje van Kok, voor de definitie zie benzinekwartje*.
Er zijn mensen die beweren dat 'het kwartje van
Kok' niets geholpen heeft. De verhoging van de
benzineaccijns (inclusief de btw en overige heffingen) die de huidige premier Wim Kok op 1 juli
1991 als minister van Financiën doorvoerde, heeft
immers het aantal afgelegde autokilometers niet
verminderd.
Elsevier, 24-08-96
... het kwartje van Kok was een ordinaire belastingmaatregel.
Emile Bode en Menzo Willems: Binnenhofbargoens, 1997
Bij de eerstvolgende verhoging van de brandstofaccijns (het 'kwartje van Kok') werd dieselbrandstof niet opgehoogd, maar juist uitgezonderd.
Trouw, 14-08-98
kwelscherm, scherm d a t g e b o u w d w o r d t achter
een dijk o m het opwellende zoute water al bij de
dijk tegen te h o u d e n . In 1985 een Zeeuwse wereldprimeur.
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De jonge ingenieurs van de Provinciale Waterstaat in het Zeeuwse Middelburg blijven bescheiden, ook al vinden ze dat het kwelscherm dat ze
voor Schouwen-Duiveland hebben ontworpen een
wereldprimeur is. 'Het principe erachter is oud,
maar je moet het wel eerst verzinnen/ De oplossing voor het zoute water dat het eiland SchouwenDuiveland binnensijpelt, is simpel: sla een aantal
putten evenwijdig aan de zeedijk. Laat het zoute
water daar naar boven stromen en pomp het onmiddellijk terug in zee. De polder achter het kwelscherm blijft dan zoet, of wetenschappelijk juister:
wordt minder zout.
de Volkskrant, 26-10-8*)

laddervan Lansink (epon., n a a r de CDA'er Ad
Lansink), milieubeleid waarbij afval verwijderd
w o r d t in verschillende stappen (zie tweede citaat). Sinds 1979.
Afvalpoliticus bij uitstek, CDA-Kamerlid Ad
Lansink, streed al in 1979 voor preventie. In dat
jaar werd hij beroemd doordat een motie van zijn
hand de allitererende koosnaam 'Ladder van Lansink' kreeg. Hij had verzonnen dat een afvalstoffenbeleid alleen zin had als de minst milieubelastende methode de hoogste prioriteit kreeg.
Voorop stond aldus de preventie, vervolgens het
gescheiden inzamelen van afval, op nummer drie
plaatste hij de afvalverbranding en als allerlaatste
mogelijkheid restte dan het storten van afval.
HP'/De Tijd, 14-01-94
'Wat is politiek gezien uw grootste verdienste?'
'Alles in de sfeer van milieubeleid. O p dat terrein
kwam mijn studie fysische chemie erg van pas, zoals laatst weer in een discussie met mevrouw De
Boer over asbestverwijdering. Collega-Kamerleden beginnen dan over de "ladder van Lansink".
Die stamt uit 1979. Ik diende een motie in over afvalverwerking. De eerste trap was: afval vermijden. Tweede trap: afval hergebruiken. Derde trap:
afval recyclen. Vierde trap: dan pas afval verbranden.'
Nieuwe Revu, 26-03-97 (interview met Ad Lansink)
Met Melkert-banen de ladder van Lansink op om
kwartjes van Kok te verdienen.
Ad Lansink in 'Wat een taal', oktober 1997
Pas na jaren milieuactivisme en megatonnen vuil
drong dat besef ten volle door. Vlaanderen wil
voortaan hoger klimmen op de ladder van Lansink. Dat is een soort hiërarchie van de afvalverwerking: de laagste sporten ervan zijn storten en
verbranden (al of niet met energierendement). Hoger scoren recyclage van materialen naar laag- of
hoogwaardige toepassingen.
De Morgen, 25-07-98
lambada (<— Port. lambar ' o p z w e p e n ' + suffix
-ada '-ade'), snelle, sensuele dans waarbij de
dansers elkaar met h u n buik raken. De lambada is in de jaren twintig o n t s t a a n o p de Antil-
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len, m a a r w e r d vanuit Brazilië eind jaren tachtig ook bij ons populair. Tevens de n a a m voor
de ritmische (disco)muziek waarbij deze d a n s
uitgevoerd w o r d t . Eigenlijk een m i x van Latijnse ritmes, zoals de Colombiaanse c u m b i a , D o minicaanse tnerengue', Argentijnse t a n g o en
Braziliaanse s a m b a , gecombineerd tot een nieuw e , aanstekelijke sound die mensen uitnodigt
op de dansvloer. Een Franse producer leerde
d a n s en muziek tijdens zijn vakantie kennen en
gaf de groep K a o m a in 1989 de o p d r a c h t het
n u m m e r ' L a m b a d a ' o p te nemen. Twee jaar eerder zorgde de film Dirty dancing in onze contreien al voor populariteit van het zeer sensuele
dansen.
Het Braziliaanse succes van de lambada begon
een vijftal jaren geleden.
De Morgen, 05-08-89
Tijdens het verplichte Lambada-kwartiertje
kwam Noëlle me van de Drenthenaar verlossen...
Ronald Giphart: Giph, 1993
Later kwam hij naar me toe en hebben we de hele
avond samen staan dansen. Zelfs de lambada.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van'., 1994
Op de salsafeesten spelen we heel strak de laatste
Caribische hits, maar op bruiloften ook 'La Bamba' en de 'Lambada'; je moet wel iets spelen dat ze
ooit al een keer gehoord hebben.
HP'/De Tijd, 19-OJ-96
-land, als tweede lid van een samenstelling: alles
w a t te m a k e n heeft met hetgeen in het eerste lid
van de samenstelling g e n o e m d w o r d t . Voorbeelden: omroepland, theaterland enz.
Zo hoor ik naast het bovengenoemde subsidieland ook regelmatig spreken over omroepland,
theaterland en beleggersland. En men zegt bijvoorbeeld dat anno nu de vlag halfstok gaat in werkgeversland, zodat er natuurlijk een geweldige bevolkingsaanwas is in bijstandsland.
Driek van Wissen: Mooi is anders, 1995
Het 'ultieme tv-magazine' heeft al veel stof doen
opwaaien in omroepland.
Elsevier, 22-11-97
Ze was nog niet goed en wel afgestudeerd of ze
veroorzaakte een waar relletje in medialand.
HP/De Tijd, 29-05-98
landmark (<— Eng.), oriëntatiepunt.
De Rembrandttoren steekt sinds twee jaar als een

'landmark' boven Amsterdam uit.
HP/De Tijd, 11-07-97
landschap, sector van het o p e n b a r e leven.
Meestal in samenstellingen, bijvoorbeeld medialandschap, perslandschap.
Sinds het begin
van de jaren tachtig.
Medialandschap: het politieke mijnenveld van
het overheidsbeleid met betrekking tot de media.
In 1965 struikelde het kabinet-Marijnen over de
omroepkwestie. De meestbetrokkenen duiden
vooral de politieke hobbel rondom de omroep aan
als het medialandschap.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Bewoners kunnen dank zij een interactief datalandschap grasduinen in de archieven van partijen,
in bibliotheken en in de uiT-agenda.
de Volkskrant, 04-02-94
Behalve op zaken stortte hij zich vol overgave op
het brede medialandschap.
Vrij Nederland 16-04-94
Je ziet aan het perslandschap wel dat we een welvarend land zijn met weinig conflicten.
Elsevier, 04-01-97
De VLD hertekent het onderwijslandschap op
haar onderwijscongres...
Knack, 26-03-97
Groof wil helemaal niet spreken in termen van
een overstap (of terugkeer) van VTM naar BRTN. In
het huidige tv-landschap vindt hij dat trouwens
volledig voorbijgestreefd.
De Morgen, 18-06-97
landschapspark, gebied w a a r i n n a t u u r b e h o u d
en schoonheid (fraaie stads- en dorpsgezichten)
samengaan met het beoefenen van het boerenbedrijf. Al bij Reinsma (1975), met een citaat
uit 1974. Samenstellingen met -park als tweede
lid werden sinds de jaren zeventig erg populair.
—> computerpark*,
windpark*.
Landschapspark. Groot gebied met een diversiteit aan natuurlijke en culturele waarden, bijv. bossen, wateren en natuurreservaten. De term wordt
hoofdzakelijk in België gebruikt.
René Heijnis: Prisma van het milieu, 1990
Landschapspark: gebied met een formele status.
Landschapsparken zijn gericht op samengaan van
belangen in de zin van agrarische, recreatieve en
natuurbehoudsaspecten.
Pierre Marechal: Woordenwijzer ecologie, 1991
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lange-halen-gauw-thuis, gezegd van iets dat erg
snel en oppervlakkig gedaan w o r d t . Sinds begin
jaren negentig gebruikte uitdrukking. —> grotestappen-snel-thuis'
•
Met types als Willaarts of Van Loen in de spits
kan je makkelijker het lange-halen-gauw-thuisspel spelen. Zulke spelers hebben wij nu gewoon
niet voorin lopen.
Nieuwe Revu, 16-09-98
langlaufen (<— Dui.), zich al lopend en glijdend
voortbewegen o p lichte, smalle ski's over besneeuwd vlak of heuvelachtig terrein. Kan al of
niet als wedstrijd beoefend w o r d e n . Soms vernederlandst tot skiwandelen of
wandelskiën.
Sinds het begin van de jaren tachtig.
laptop (<— Eng. ' s c h o o t ' ) , d r a a g b a r e computer.
Werkt o p batterijen die na langdurig gebruik
(ca. 10 uur) m o e t e n w o r d e n opgeladen. Een
lapcomputer is vooral geschikt voor mobiele
beroepen (journalisten, vertegenwoordigers).
G r o o t nadeel van het a p p a r a a t zijn de vaak afwijkende s t a n d a a r d s voor stekkers in het buitenland. D a t geeft problemen bij het inpluggen.
Laptops zijn ook veel duurder d a n bureau-pc's.
De term dateert van ca. 1986. —> notebook*,

palmtop*.
Toshiba annonceert twee kleuren 'laptopjes'. Een
laptop is een schootcomputer (U weet wel, zo een
die in een aktentas past).
Mens & Wetenschap, nr.6/1989
De laptop is een portable computer die zo klein is
dat hij op de 'lap' (op schoot) gebruikt kan worden. Niet elke laptop werkt op batterijen. Een notebook is iets kleiner dan een laptop en heeft als
buitenmaten de omtrek van een vel A4-papier.
PC-Koop, nr.5/1995
Ze had een tekstverwerker. En een laptop.
Lévi Weemoedt: Overal wat, 1995
Interessanter is het luxe-segment: een compleet
opgetuigde laptop met ingebouwde CD-ROM-speler kost in Amerika de helft.
HP/De Tijd, 24-05-96
Hoe vaak heb ik niet stiekem zitten lachen om
mannetjes-in-de-trein met een laptop op hun lap.
Computer Info, oktober 1996
Buurvrouw wil een laptop kopen, omdat ze
denkt dat het aan haar levensgeluk bijdraagt.
HP/DeTijd,
25-10-96
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lasercard (<— Eng.), kleine plastic kaart w a a r o p
informatie staat die door middel van een laser
gelezen kan w o r d e n . Sinds ca. 1984.
Persoonsgegevens, je hele medische dossier met
alle röntgenplaten en desnoods het geluid van je
piepende luchtwegen - alles past op de slimme LaserCard.
Het Parool, is-12-90
laserdisc (<— Eng.), schijfje w a a r o p men tekst,
geluid en beeld kan opslaan, en dat door een
lichtstraal gelezen kan w o r d e n .
Dan bestaan er ook nog Laserdisc's of videodisc's, een erg populair systeem in Amerika. De
schijven zijn ongeveer zo groot als een LP en geven
beduidend betere kwaliteit dan video via C D - I . In
tegenstelling tot de andere C D ' s is deze weergave
analoog in plaats van digitaal. In tegenstelling tot
wat je zou denken, komt dat de kwaliteit ten goede. Deze Laserdisc's zijn niet interactief en niet uitwisselbaar met andere CD apparatuur. Wel kunnen
de meeste Audio CD'S op deze apparatuur worden
afgespeeld. Deze apparatuur is vooral in trek bij
filmfanatici. Een keur aan films zijn voor dit medium beschikbaar.
Computer thuis in bedrijf, juli/augustus 199 s
De Tros-site is voor de meeste computers probleemloos toegankelijk en de opwinding van de
ontdekking is groot, al vallen beeld- en geluidskwaliteit nog in het niet bij televisie, video en laserdisc.
Vrij Nederland, 18-07-98
laserprinter, printer die gebruik m a a k t van een
laser, w a a r d o o r een hoge afdrukkwaliteit en
snelheid w o r d e n bereikt. De technologie is
haast dezelfde als die van een fotokopieerapparaat. Sinds ca. 1987.
Dit is een kleurenlaserprinter die op A3 kan afdrukken in een maximale resolutie van 600 x 600
dpi.
Computer'.Totaal, november 1998
lasershaver (<— Eng.), scheerapparaat dat een
kleine heliumneonlaser bevat, en waarbij via
een vaste voeding stroom w o r d t aangevoerd.
Uitvinding van de Fransman Eugène Politzer.
Volgens de uitvinder scheert de lasershaver zo
grondig uit dat een tweede scheerbeurt tegen de
avond niet meer nodig is.
de Volkskrant, 06-12-86

laserspel, m o d e r n spel waarbij de deelnemers
g e w a p e n d met een elektronisch jasje en een laserpistool een donkere doolhof w o r d e n ingestuurd. H e t is de bedoeling dat een bepaald
t e a m een ander t e a m verslaat. O o k bestaat er
een gemeenschappelijke vijand in de v o r m van
de laserdrone, een geheel van tactisch opgestelde elektronische elementen die willekeurig o p
voorbijgangers schieten.
Het laserspel 'The Zone' is in Leuven al twee
keer door de burgemeester verboden. Niemand
weet onder welke wetgeving het spel valt en of er
daarom wel een geldige vergunning voor kan worden gegeven.
De Morgen, 25-09-93
LAT-relatie (<— Eng.; acron. van living apart together), alternatieve manier van samenleven
tussen twee p a r t n e r s ; relatie waarbij elke p a r t ner zijn eigen w o n i n g heeft. Begin jaren zeventig o p g e k o m e n trend. Pas echt p o p u l a i r geworden in de jaren tachtig. H i e r v a n afgeleid, m a a r
veel minder frequent, is de t e r m latmaatje
' p a r t n e r in een lat-relatie', die wel eens o p d u i k t
in advertenties.
LAT-relatie. Living Apart together. Een relatie
waarbij je niet dag en nacht op eikaars lip zit, maar
waarbij beide partners elk over eigen woonruimte
beschikken.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Het arrangement dat vroeger LAT heette - ieder
zijn eigen huis, en op gezette tijden een nacht bij elkaar - wordt heden ten dage aangeduid als het
Meulenbelt-model, heb ik me laten vertellen.
Opzij, april 1992
De buurvrouw is dikwijls zelf op 'djembe'-kamp
in West-Afrika, maakt carrière, begeleidt heel bewust het laatste levensjaar van haar vader, of is
weinig hiernaast aanwezig, want ze heeft een latrelatie.
Elsevier, 12-07-97
latin lover (<— Eng.), w a r m b l o e d i g e m a n , meest
afkomstig uit Z u i d - E u r o p a .
Wat is er gaande in Italië? Het land dat zo geliefd
is bij homoseksuelen vanwege de mythe van de latin lover en de mode - gemaakt door homoseksuelen en, zo lijkt het steeds meer, voor homoseksuelen - moet niets hebben van zijn eigen homo's.
Elsevier, 31-01-98
Latin lover (Latijnse minnaar), minnaar uit Me-

diterrane streken die de liefde met veel passie en
kundigheid zou bedrijven.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk. Tweede
druk, 1992
LCD (<r- Eng.; acron. van liquid crystal
display),
soort beeldscherm waarbij gebruik w o r d t gem a a k t van vloeibare kristallen. Bekend van bijvoorbeeld digitale horloges en sommige elektronische zakrekenmachines. Meestal in samenstellingen.
De ultieme gadget voor power users is de Megaherzmeter, een LCD display die de kruissnelheid
van de machine toont.
De Morgen, 22-04-88
Verreweg de beste oplossing is een plat beeldscherm. Sinds kort zijn er LCD'S (liquid crystal displays) met een redelijke kleurweergave op de
markt. Net als gewone LCD'S bestaan ze uit een
vast polarisatiefilter met daarop 'vloeibare kristallen' waarvan de polarisatierichting door een elektrische spanning kan worden gedraaid.
Kijk, september 1991
De sinds vorig jaar leegstaande proeffabriek voor
superchips in Eindhoven, die nog splinternieuw
was bij de sluiting, wordt voor de LCD-produktie
geschikt gemaakt.
de Volkskrant,
12-10-91
De platte led-schermen van PixelVision staan
klaar om hun plaatsje op onze bureaus in te nemen.
Computer Magazine, februari 1997
Platte beeldschermen - zowel voor computermonitoren als voor TV-toestellen - die op LCD-techniek gebaseerd zijn, geven een behoorlijk tot uitstekend beeld.
NetWerk, maart 1997
Le Mans-start (<— Le Mans, stad in het departem e n t Sarthe in Noordwest-Frankrijk w a a r jaarlijks een vierentwintiguurs-autorace w o r d t geh o u d e n ) , start waarbij de coureurs eerst n a a r
h u n a u t o toe m o e t e n rennen.
Dan volgt de idiote gallopade naar de auto's, een
Le Mans-start voor non-coureurs en de race is begonnen.
Nieuwe Revu, 14-07-93
Le Mans-start (snelheidssporten). Een manier
van starten bij een auto- of motorrace, waarbij de
coureurs zich op een met hun startnummer aangegeven plaats aan de ene kant van de baan bevinden
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en hun voertuig aan de andere kant. Na het startteken sprinten de coureurs naar hun voertuigen en
rijden weg.
Prisma vakwoordenboek sport, 1994
leader (<— Eng. 'eerste, voorste'), aanloopstrook
van een film; vast begin (logo, muziekje) van
een televisieprogramma.
Zelfs de titel, de leader en de introductie van de
onderwerpen zijn elke keer weer verschillend van
de vorige keer.
de Volkskrant, 24-03-90
Regisseuse Patricia Overman van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) telt af en laat de band
van het intro-filmpje, de zogenaamde leader, starten.
Kijk, oktober 1991
De Journaal-leader is goed omdat er veel meer inzit dan je bewust ziet en hoort...
Elsevier, 09-11-91
Tom laat de allereerste leader van het NTS-journaal horen en zien.
Elsevier, 19-06-93
De uitzendingen zien er altijd prachtig uit (de
vormgevers maken bijvoorbeeld gebruik van twee
paintboxen a 180.000 gulden), zodat de merkwaardige situatie zich voordoet dat de Journaalkijker eerst een 'leader' ziet die gelikter is dan menig buitenlands journaal, de BBC incluis...
HP/De Tijd, 2J-09-96
Hij wil dat het interview met de huilende Feyenoord-fan in de leader van 'Studio Sport' wordt opgenomen, bij wijze van voorbeeldfunctie.
Nieuwe Revu, 26-02-97
Toch heeft de nieuwe Tros-serie 'Advocaat van de
duivel' een leader die doet denken aan een spannende film.
Trouw, 30-05-97
leasefiets, fiets die door een bedrijf of persoon
gehuurd kan worden en waarbij de onderhoudskosten voor rekening van de verhuurder
zijn. —> leasen' .
'Rijden van de zaak' krijgt een nieuwe betekenis;
de afdeling tweewielers van de Bovag introduceert
de leasefiets. Bedrijven kunnen vanaf half april
voor hun werknemers bij De Lage Landen Autolease een fiets leasen. Per maand kost de leasefiets
enkele tientjes aan onderhoud, afschrijving, rente
en banden. De berijder van de fiets krijgt niet te
maken met de bij leaseauto's zo gevreesde bijtel-
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iing. De fiets is bovendien verzekerd tegen diefstal
en schade.
Trouw, 21-02-97
Van de lease-fiets, oftewel 'de fiets van de zaak'
heeft Ralfords 'geen gigantische verwachtingen',
maar het concern is wel een samenwerkingsver
band aangegaan met Lease Plan Nederland.
Trouw, 12-09-97
leasen;leasing (<— Eng. to lease ' h u r e n , verhuren' + -«), een speciale vorm van lenen: een
a u t o , fiets, a p p a r a t u u r , gebouwen enz. voor
langere d u u r huren, waarbij onderhoud, verzekering en belasting ten laste van de verhuurder
zijn. Het geleende blijft d u s v o o r t d u r e n d ter beschikking van het bedrijf, m a a r er hoeft geen
geld te worden vrijgemaakt voor de a a n k o o p
van de geleaste zaak. H e t leasebedrag w o r d t in
vaste termijnen betaald. Sinds het begin van de
jaren tachtig.
Leasing. Een man/vrouw van de wereld koopt
zijn/haar auto niet, maar least hem voor een all-in
bedrag per maand.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
'Die vier pentiums hebben we geleased, voor
noppes!' zegt Rob van Hilten, directeur van de
stichting Noppes, tussen neus en lippen door, terwijl hij probeert uit te leggen wat zijn stichting nu
eigenlijk wil.
HP/De Tijd, 04-07-97
ook schertsend: een v r o u w een tijdje 'lenen'.
Leasen. Steeds meer valt er te leasen (auto, keuken, zelfs een tuin) maar in opkomst is bijvoorbeeld, guitig bedoeld, het 'leasen' van een vrouw.
Man in een café, jongen in een disco tegen een
meisje: 'kan ik jou leasen?' Machohumor.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 199^
leatherbar (<— Eng.), bar voor leernichten ; leerbar .
Het werktuiglijke, zuiver op sex gerichte versiergedrag van de leather bars en de sauna is in dit NAtijdperk een soort Russisch roulette geworden, en
beperkt zich meer en meer tot een klein groepje
'thrill-seekers'.
Jan Kuitenbrouwer: Lij f stijl, 1990
leatherboy (<— Eng.), homoseksueel die zich
kleedt in zwart leer, meestal met zilverkleurige
metalen n o p p e n , en machogedrag vertoont. Informeel. —> leernicht .

Statistisch gezien heb je natuurlijk minder kans
dan een leatherboy in zo'n darkroom in de Warmoesstraat.
Haagse Post, 25-04-87
Martin Gore veranderde van saaie bankbediende
in een opwindende 'leatherboy'...
Muziek Express, november 1987
Eva was een tengere blondine met zoeloelippen,
en eeuwig het soort klein formaat zeemanspet op
dat Duitsers en 'leatherboys' droegen.
A.F.Th, van der Heijden: Onder het plaveisel het
moeras, 1996
leed recreant, persoon die zich o p h o u d t in de
buurt van een ongeluk of een spectaculaire
r a m p . Pejoratief; sinds het midden van de jaren
tachtig. —> ramp(en)toerist''.
Op de strekdam en de pier vormden verrekijkers
de erehaag voor de lijken in het ruim van de Enterprise. En tegen de middag stonden de leedrecreanten in lange rijen voor de friettenten van Zeebrugge.
Elsevier, 14-03-8'7
Voor het met takken gemarkeerde 'graf' en het
kruis van boomstammen staat een wielertoerist.
Hij is niet de enige leedrecreant, deze zaterdag in
de bossen bij Renkum.
Elsevier, 16-04-88
leefkuil, verlaagd gedeelte van een w o o n k a m e r
w a a r men gemakkelijk kan zitten. Sinds eind
jaren zeventig.
Ik zag nu dat er een magnetron in de leefkuil
stond; het rook naar eten.
Arnon Grunberg: Blauwe maandagen, 1994
leerbar,-tent, uitgaansgelegenheid voor leernichten . Informeel.
Dan heb je het 'trendy' circuit, zoals de April, en
je hebt de echte 'leertenten', zoals in de Warmoesstraat.
Haagse Post, 22-03-86
Het was kwart voor acht en, na even een broodje
te hebben gegeten, schoven ze als eerste aan de
overkant Route 66 in, waar Huib een man met een
pak had zien binnengaan, "t Is dus in ieder geval
geen schorem,' had hij gedacht. 'En ook geen leertent.'
Haagse Post, 06-12-86
Ik ging naar De Trap, een lokale leerbar.
Nieuwe Revu, 16-07-97

leernicht, voor de definitie zie leatherboy"'. Informeel.
Een grote blonde man met een macho snorretje
en een dito pet op het kortgeknipte hoofd zegt met
academisch geschoolde tongval dat hij alleen in de
week-ends een leernicht is.
Haagse Post, 06-12-86
Alleen die oude leernichten krijgen het (= Aids MDC).

NRC Handelsblad, 14-02-87
... een verzameling leernichten.
Nieuwe Revu, 21-07-88
Helmert van Woudenberg is als leernicht op dreef
in Tropenjaren...
Haagse Post, 08-04-89
De kelder van The Cockoo's Nest, waar de leernichten komen...
Vrij Nederland, 21-10-89
De plaatselijke disco lijkt een club voor gemotoriseerde leernichten uit zo'n oude Newyorkse 'underground movie'...
Vrij Nederland, 28-04-90
leesmoeder,-vader, ouder die o p school of in de
bibliotheek kinderen voorleest of helpt bij het
lezen. De t e r m dateert van het begin van de jaren tachtig en w o r d t al vermeld d o o r Reinsma
(1984). —>
bibliotheekmoeder*.
De drie scholen hadden te weinig 'leesmoeders';
de ouders van deze kinderen zijn vaak ongeschikt
door taalachterstand.
NRC Handelsblad, 16-11-90
Een groepje kinderen van de p.c. basisschool Het
Klaverblad stormt het wankele trapje op, leesmoeder erachteraan.
Vrij Nederland, 25-03-95
legestoelpolitiek (<— Fr. la politique de la chaise
vide), politieke m a n o e u v r e waarbij men ergens
wegblijft o m te voorkomen dat iets gerealiseerd
w o r d t dat men niet wenst.
En in 1965 deinsde De Gaulle er niet voor terug
om met een brutale 'legestoelpolitiek' de Europese
ontwikkeling een halt toe te roepen.
De Morgen, 11-09-92
legging (<— Eng.), zie eerste citaat. Eind jaren
tachtig populair geworden. In de Mode encyclopedie (1986) van Georgina O ' H a r a k o m t de
term nog niet voor. De Fransen gebruiken uitsluitend de meervoudsvorm: leggings of
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leggins. In hun taalgebied w o r d t de term al aangetroffen in i 8 6 0 .
De Kleding. 'Voor mezelf: pakken. Daar heb ik te
weinig geduld voor. In het algemeen: korte broeken, leggings, sandalen & groene joggingpakken.'
Avenue, juni 1992
Legging: dunne 'stretch' broek die ook onder een
minirok gedragen kan worden. Een soort maillot
zonder voeten. In het Engels zegt men 'leggings'.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Er zijn evenwel vrouwen die hun overtollige kilo's in leggings proppen en die niet combineren
met een verhullend lange trui maar met een kort
shirtje.
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij f Erotische etiquette, 1994
Legging (Engels uitgesproken). Eind jaren tachtig. Maillot met afgeknipte voeten. Als oudere
mannelijke columnisten even niets leuks hebben te
melden over mensen met een Opel Kadett pakken
ze de vrouw met dikke billen in een legging.
Vrij Nederland, 06-05-95
... ma Peggy, op geld belust (met name van haar
echtgenoot), altijd in legging en nooit in de keuken...
Nieuwe Revu, 07-05-97
lekken (angl; <— Eng. to leak), doelbewust geheime of vertrouwelijke informatie doorspelen
aan derden; iets laten uitlekken. H e t w o o r d lekken werd voorheen steeds onovergankelijk gebruikt. In de nieuwe, informele betekenis w o r d t
het niet alleen overgankelijk gebruikt, m a a r bovendien ook met personen als subject.
De zaak Vilas kwam maanden na het toernooi
aan het licht, hetzij doordat iemand zijn mond had
voorbijgepraat, hetzij doordat iemand opzettelijk
had 'gelekt'.
de Volkskrant, 20-02-93
Wie voortijdig 'lekt' naar de media, wordt onverwijld van kandidaatstelling uitgesloten, werd hun
dreigend gezegd.
Elsevier, 11-12-93
In het verlengde hiervan ligt het 'lekken' van al
dan niet vertrouwelijke stukken, eventueel tegen
betaling door de media die er de beschikking over
krijgen. De winst, in de zin van grotere openheid,
is niet zelden schijn: het lekken is geen daad van
eenvoudige rechtvaardigheid, maar heeft een verborgen - bedoeling die het publiek niet onderkent. Het wordt gemanipuleerd.
HP/DeTijd,
28-01-94
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Nooit werd er zo 'gelekt' als in het Augusta-dossier.
Elsevier, 04-0 5-9 f
Duitsland is deze week op gevoelige Eranse tenen
gaan staan. Allereerst werd een document 'gelekt'
naar het dagblad 'Le Monde' over een Frans-Duits
defensieakkoord dat op 9 december tussen president Jacques Chirac en bondskanselier Helmut
Kohl getekend werd.
Trouw, 3 1-01-97
Ze zetten een gehate wethouder een hak door
zijn geheime notitie openbaar te maken, of ze 'lekken' om de eigen politieke club te bevoordelen.
Nieuwe Revu, 26-03-97
Het geeft geen pas om het gedrag van lekkende
overheidsdienaren te vergoelijken, menen J. van
den Heuvel en L. Huberts.
de Volkskrant, 18-04-97
lesbie; lesbo, informeel voor 'lesbische v r o u w ' .
Een andere variant is lesba.
Ook als ik een liefdesliedje hoor van Anita
Meijer, dan begin ik bijna te huilen en dan denk ik,
was ik maar een jongen, dan zou ik vast verkering
met haar nemen. Ik weet niet meer wat ik moet
doen. Ben ik nou een lesbie of niet?
Muziek Express, mei 1987
Volgens advocaat Gerard Spong is Schmitz 'een
lesbo uit de oude doos' die een 'achterhoedegevechtje' aan het leveren is.
Nieuwe Revu, 20-06-96
Zij vrezen een uitholling van het huwelijk, zoals
de Bijbel dat in hun ogen heeft bedoeld, als dat
wordt opengesteld voor homo's en lesbo's.
Trouw, 03-04-98
lesboer, informele en pejoratieve betiteling voor
een saaie docent die zich strikt aan de leerstof
h o u d t en d a a r b u i t e n weinig belangstelling
t o o n t voor zijn leerlingen.
Zichzelf omschreef hij als 'een echte lesboer'.
Rob Schouten: Gestolen goed, 1989
Zij is te capabel, te leuk, te sterk en te mooi voor
al die fascistische lesboeren.
Vrij Nederland, 07-04-90
Dan kun je van Vroon zeggen dat hij een lesboer
is.
Nieuwe Revu, 27-01-9}
Stuiveling was geen saaie lesboer of iemand die
zich verstrikt had in modieuze ongein als generatieve grammatica of marxistische tekstanalyse.
Boudewijn Büch: Het bedrog, 1993

Lesboer. Er zijn leraren en lesboeren. De laatsten
houden zich staande door voor het klasseleraarschap te bedanken, zich niet op schoolavonden te
vertonen, geen werkweken te organiseren, 29 uur
per week te draaien en 's avonds nog 5 uur op een
avondschool, en schriftelijk werk punctueel en onmiddellijk na te kijken, eventueel met inschakeling
van overige gezinsleden.
Vrij Nederland, 06-05-95
lesboerderij, informele en pejoratieve betiteling
van een instelling voor hoger onderwijs w a a r
enkel les gegeven w o r d t en geen wetenschappelijk onderzoek verricht w o r d t .
Het gerucht dat de r.-k. theologische universiteiten in Amsterdam en Heerlen worden gedegradeerd tot onderzoeksloze lesboerderijen, is door de
rector van de KTUA, de Amsterdamse opleiding,
met kracht bestreden.
Trouw, 03-02-90
leunstoelavonturier (<— Eng. armchair
traveler),
denigrerende benaming voor iemand die de
sfeer van verre landen probeert o p te snuiven uit
vakantiecatalogussen, reisboeken e.d., of die
vaak in buitenlandse restaurants vertoeft.
De nieuwe rijken van Japan lijken geïnspireerd
door het motto Pluk de dag. Jonge, nog thuiswonende werknemers geven kapitalen uit in modeboetieks, in dure Franse restaurants en aan reizen
naar Californië of Hawaii'. Het bestedingspatroon
grenst aan enthousiasme. Voor de leunstoelavonturiers onder hen is er een spuitbus met boslucht.
de Volkskrant, 30-04-88
leven: bij h e t - (eig. 'alsof zijn leven ervan afh a n g t ' ) , in hoge mate; heel erg; zeer intensief,
enthousiast. Voorbeeld: er werd
gemusiceerd
bij het leven. Informeel.
Want Duitsland vertrouw ik op het punt van degelijkheid volledig, maar Frankrijk absoluut niet daar wordt gesjoemeld bij het leven.
Elsevier, 30-08-97
Er wordt bij het leven selectief gelekt door het O M
en advocaten.
Elsevier, 13-12-97
levenswensverklaring, voor de definitie zie euthanasieverklaring"
.
Arie van den Berg (30) heeft zijn levenswensverklaring altijd in zijn portemonnee. Zijn vrouw

heeft hij als vertegenwoordiger aangewezen in het
geval hij zelf niet meer zou kunnen zeggen wat hij
wil.
Trouw, 02-01-98
libanisering, het d o o r een burgeroorlog uiteenvallen van een land, zoals gebeurde met Lib a n o n , w a a r een bloedige strijd tussen christelijke milities en moslimpartijen het land verscheurde.
Izetbegovic liep weg uit de besprekingen en vertrok naar Duitsland, waar hij het nieuwe plan 'volstrekt onaanvaardbaar' noemde. Volgens hem
leidt het tot nieuwe etnische zuiveringen en een 'libanisering van het land'.
Trouw, 18-06-93
libertariër, iemand die de ideeën van het libertarisme* a a n h a n g t ; a a n h a n g e r van de doctrine
van de vrije wil.
libertarisme, politieke filosofie die stelt dat eenieder het recht heeft vrijelijk te beschikken over
zijn eigen lichaam en rechtmatig verworven eig e n d o m m e n , en d a t niemand bijgevolg het
recht heeft inbreuk te m a k e n o p a n d e r m a n s lic h a a m of eigendommen; leer van de vrije wil.
De Russisch-Amerikaanse schrijfster en filosofe
Ayn Rand kan worden beschouwd als de grondlegger van het minimale-staat-libertarisme. Volgens
deze stroming is een minimale staat die de taken
van politie, justitie en defensie op zich neemt
noodzakelijk om chaos te voorkomen. Deze minimale staat dient dan wel gefinancierd te worden
zoals ieder fatsoenlijk bedrijf wordt gefinancierd:
via vrijwillige belastingen voor geleverde diensten,
en niet via belastingen. De tweede school binnen
het libertarisme is consequenter en radicaler, en
staat een volledig vrije, staatloze samenleving
voor, waarin ook politie, justitie en defensie geprivatiseerd zijn. Grondlegger van deze school is de
onlangs overleden Amerikaanse econoom en filosoof Rothbard.
HP/De Tijd, 04-07-97
licht aan het einde van de tunnel (<— Eng. light at
the end of the tunnel), gezegd wanneer er beterschap o p komst is, er goede vooruitzichten zijn.
Vaak in een politieke context: het gevoerde beleid zal weldra zijn vruchten afwerpen. De
voormalige Belgische premier M a r t e n s ge-
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bruikte de uitdrukking meermaals, en vooral
m.b.t. de staatsfinanciën. Vanuit de groene par
tij Agalev k w a m , bij monde van M a g d a Aelvoet, de reactie: 'Wat we zien is niet het licht
aan het eind van de tunnel, m a a r de koplampen
van een nieuwe inleveringstrein.' O o k in het
Engelse taalgebied werd de u i t d r u k k i n g meermaals geridiculiseerd. Z e werd aldaar al aangetroffen in de jaren veertig, in het werk van de
Amerikaanse dichter Robert Lowell
( 1 9 1 7 - 1 9 7 7 ) . In een niet-politieke context
werd ze zelfs nog veel eerder gebruikt: de Oxford English Dictionary geeft een vindplaats
uit 1922. —> het einde van de tunnel' is in zicht.
Licht: oplossing. Soms zien politici licht aan het
eind van de tunnel. Ze bedoelen dat ze na een slopend meningsverschil een mogelijkheid zien om
tot overeenstemming te komen.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
In Nederland dalen de tarieven voortdurend zonder dat er licht aan het einde van de recessietunnel
zichtbaar is.
Trouw, 31-0-7-93
Laten we niet vergeten dat het slecht is afgelopen
met het Romeinse Rijk en dat mensen leven bij perspectief, bij licht aan het eind van de tunnel - dat
geldt zelfs voor de armen onder ons.
Elsevier, 19-11-96
De oppositie riep er schande van, maar volgens
de PvdA was er 'winst' geboekt (er komt nu immers een 'visie' van de minister) en D66 zag ook al
'licht in de tunnel'.
Trouw, 03-01-97
Maar waarom pleegde hij die zelfmoord dan niet
eerder, toen hij zo wanhopig was, toen er nog geen
uitzicht was op een proces? Dat zou passend zijn,
maar nee, hij doet het uitgerekend wanneer er licht
aan het eind van de tunnel schijnt!
HP/De Tijd, 31-01-97
Na de decembermoorden van 1982, toen alle
hulpgelden uit het ontwikkelingsverdrag (totaal
nog 1,3 miljard gulden) werden ingevroren, is er
naar gelang van de politieke ontwikkelingen in Suriname voortdurend gejojood met de hulp. Of, in
de woorden van oud-minister van Buitenlandse
Zaken Mungra: 'Er brandt vaak licht aan het einde
van de tunnel, maar die tunnel wordt door Nederland steeds maar verlengd.'
Elsevier, 26-07-97
er mag geen licht schijnen; er zit geen licht tus-
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sen x en y, er mag geen verschil van mening of
handelwijze zijn tussen leden van een partij onderling; ze moeten op één lijn zitten. Vooral in
de politiek gebruikelijke uitdrukking.
Sinds 1.951 wordt er bijna altijd wanneer een minister overhoop ligt met zijn eigen politieke partij,
gerefereerd aan dit voorval. Z o in de trant van: wie
het verbruid heeft bij z'n politieke geestverwanten,
dient op te stappen; er mag geen licht schijnen tussen een minister en zijn politieke vrienden, die in
de Kamerfractie van de eigen partij in het bijzonder.
NRC Handelsblad, 11-02-97
Nu had het PvdA-Kamerlid het wel wat bonter
gemaakt door zijn echtgenote, die zakelijk van toeten noch blazen wist, directeur te maken en haar
een salaris van vijfduizend gulden netto per maand
te geven - een wel erg doorzichtige poging het gezinsinkomen op peil te houden. Maar fundamenteel zit er niet zoveel licht tussen wat Houda deed
en wat Keur doet: op papier mogen ze het juridisch
goed hebben geregeld, de facto zijn ze nog steeds
mede-ondernemer.
HP/De Tijd, 03-10-97
wil de laatste x het licht uitdoen?, schertsend
gezegd van de laatste vertegenwoordiger van
een bepaalde ideologie of bedrijfstak die het
voor gezien h o u d t . De u i t d r u k k i n g bestond al
in de jaren zeventig m a a r werd nog door geen
enkel w o o r d e n b o e k gehonoreerd. Voor meer
informatie verwijs ik naar De Coster (1997).
Eigenlijk was het gekscherend bedoeld. 'Als Fokker ooit ophoudt te bestaan, zal ik het licht uitdoen,' zei vliegtuigmonteur Moos Bakarbessy geregeld tegen zijn collega's en vrienden.
Trouw, 04-04-97
lichtkrant, nieuwsberichten in lichtgevende letters o p een gebouw, soms in de v o r m van een
k u n s t w e r k . —> kabelkrant'.
Lichtkrant. Configuratie van lampjes, waarover
een informatieve of commerciële boodschap wordt
'getransporteerd'.
Frans van Lier: Reclamewoordenboek,
1987
Lichtkrant, een vorm van buitenreclame, waarbij
tekst vanuit een geprogrammeerde code zichtbaar
wordt in aan- en uitflitsende lampen. Een lichtkrant wisselt meestal nieuwsberichten af met korte
reclameboodschappen.
Bonny Stoelinga e.a.: Media Begrippenlijst, 1989

Het is misschien wel het intrigerendste spoor dat
de Amsterdamse kraakbeweging heeft achtergelaten in de stad: de lichtkrant op het voormalig Handelsblad-gebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal.
de Volkskrant,
ij-oj-98
Kort na de installatie van een lichtkrant heeft de
gemeente Leidschendam het openbare medium
weer uitgezet na klachten over grof taalgebruik.
NRCHandelsblad,
ij-10-98

zontaal geplaatste as. Olie of smeer moet ervoor zorgen d a t alles soepel loopt - v a n d a a r de
uitdrukking. Dit gezegde is wellicht al vrij oud,
m a a r werd pas laat door de meeste w o o r d e n boeken gehonoreerd. —> gaan, lopen,
verkopen
als een tierelier*'.

liefdesbaby, eufemistisch voor 'buitenechtelijk
kind van een bekend iemand'. De term w e r d bed a c h t door H e n k van der M e y d e n , de v o o r m a lige hoofdredacteur van het roddelblad Privé.
H e t blad zelf heeft de term al lang geschrapt uit
zijn k o l o m m e n .
Inmiddels is ook de tweede liefdesbaby van Marja Bult, zij 't deze keer wat te vroeg, ter wereld gekomen.
Rijk de Gooyer en Maarten Spanjer: De beste van
Rijk & Maarten, 1992
Liefdesbaby. Kind van bekende Nederlanders die
niet met elkaar zijn getrouwd. Verzonnen door de
roddelbladen, zo onzinnig dat het woord nauwelijks ingang vindt in het spraakgebruik. Relatietaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
Ze schijnt geen 'liefdesbaby's' meer te willen in
de nieuwe Privé, maar verhalen van ambassadeurs
enzo.
Nieuwe Revu, 29-01-97
Haar carrière is thans onduidelijk en lijkt zich
vanwege liefdesbaby vooral af te spelen in De Bladen.
Nieuwe Revu, 16-04-97

Lieve Lita (naar de titel van de ooit zeer populaire vragenrubriek in het tijdschrift Libelle), 'liefdespsychologe' die problemen van lezers behandelt in een tijdschriftrubriek. In het Engels
spreekt men van een agony aunt, Amerika heeft
zijn Dear Abby en in Duitsland heeft men eine
Briefkastentante.
Bij ons werd de t e r m nog in
geen enkel w o o r d e n b o e k o p g e n o m e n .
Als Shirley toevallig een rol krijgt aangeboden in
'Around the world in eighty days', die in Japan
wordt opgenomen, zijn ze weer zes maanden samen. Tot haar, zoals ze het noemt, een 'Lieve Lita
gevoel' bekruipt en ook Steve constateert dat ze
'more of a woman than a housewife' is.
Opzij, maart 198-7
Ze hopen duidelijk op diepere informatie met betrekking tot hun problemen, ik ben een soort Lieve
Lita.
Vrij Nederland, 25-04-87
'Ga af en toe eens in een warm bad liggen, dat is
het geheim dat deze droom je wil vertellen,' hoor
ik Ad Visser zeggen, AVRO'S Lieve Lita voor de
non-problemen van de jaren tachtig.
de Volkskrant, 24-09-88
Ze krijgt stapels post, is een soort Lieve Lita geworden.
Opzij, maart 1993
Dat Lieve Lita-sausje wil ik weg hebben, net als
de indruk dat we niet serieus zijn.
de Volkskrant, 16-10-93

bij uitbreiding: stokpaardje; iets w a a r m e e m e n
v o o r t d u r e n d bezig is.
Toch heeft Bernard Arnault niet alles onder controle. Zijn liefdesbaby - het couturehuis Lacroix blijkt ondanks miljoeneninjecties nog steeds een
zorgenkindje.
HP/De Tijd, 24-04-98
lier: lopen, gaan als e e n - , erg vlot lopen, gaan.
De lier is een muziekinstrument w a a r v a n de
trilling der snaren w o r d t teweeggebracht d o o r
een rad, d a t met behulp van een soort zwengel
rondgedraaid w o r d t . De t e r m w o r d t echter ook
gebruikt voor een hijswerktuig met een hori-

De gemeenschapsvoorzieningen: er is meer geld
voor de gezondheidszorg en het onderwijs loopt als
een lier.
NRC Handelsblad, 29-06-90

lifestyle (<— Eng.), persoonlijke levensstijl; geheel van gedragingen, houding, overtuiging en
bezittingen, geassocieerd met een bepaald individu of een bepaalde sociale groep. De t e r m
werd in 1929 bedacht d o o r Alfred Adler en
aanvankelijk in de psychologie gebruikt in de
zin van 'hoofdkenmerken van een persoon, zoals ontwikkeld in de vroege kindertijd', of met
andere w o o r d e n iemands unieke stijl die hij of
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zij een leven lang met zich meedraagt. In de jaren vijftig werd het w o o r d door Amerikaanse
journalisten en adverteerders g e p r o m o o t . Psychologisch en sociologisch jargon klinkt nu
eenmaal erg indrukwekkend. De laatste tijd
w o r d t de term meer en meer geassocieerd met
bezit (weelderig interieur, dure a u t o , schilderijen, elektronische snufjes enz.), in plaats van
met iemands denken en doen. Bij ons is het
w o o r d in het begin van de jaren tachtig p o p u lair geworden. H a n s Ferrée (19 8 3) n a m het al
op.
Lifestyle. Levensstijl, manier van leven. 'Yuppies
hebben een totaal andere lifestyle dan punks'.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's...Jongerentaalwoordenboek,
1989
Lifestyle (levensstijl) manier van leven.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Lifestyle. Dure, 'deca' wijze van leven, via tal van
'glossy's' (zie daar) door de strot geduwd van welvarende lezers. Leidt tot hebberigheid inzake bijvoorbeeld 'het ultieme tweezitsbankje' van vt-wonen. Snobtaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
Lifestyle. Manier van omgaan met welvaart, niet
alleen op materieel gebied, maar ook wat betreft
zaken als reizen, kunst, lezen, enzovoort. Sinds
kort is het begrip 'lifestyle' ontdekt door financiële
bedrijven die lifestyle-beleggingsfondsen en -hypotheken aanbieden.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het moderne zakenleven, 1996
Als ze van alle kanten aangesproken worden op
hun goede inborst, hun lifestyle-waarden en hun
saamhorigheid als mens-van-deze-tijd, dan geloven ze het waarschijnlijk wel weer en gaan ze voor
iets anders: de laagste prijs of zo.
HP/DeTijd,
23-10-98
lifo (<— Eng.; acron. van last in, first out 'het
laatst erin, het eerst eruit'), b o e k h o u d k u n d i g
systeem waarbij het p r o d u c t d a t het laatste aan
een v o o r r a a d is toegevoegd het eerst weer eruit
gaat. O o k m.b.t. personeelsbeleid: wie het
laatst is a a n g e n o m e n , is het eerst aan de beurt
voor ontslag wanneer afvloeiing noodzakelijk
is. Supermarkten h a n t e r e n juist het principe
first in, first out: w a t het eerst in de vakken is
gezet, moet ook het eerst w o r d e n verkocht.
L I F O stack. Last In First Out (acroniem, als één
woord uit te spreken). Een methode om gegevens
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zodanig te organiseren dar het laatst ingevoerde
gegeven in een stapel gegevensbestanddelen het
eerste gegevenselement is dat wordt opgehaald.
Het geïllustreerde computerwoordenboek,
1984
(zonder auteur)
U F O . Last In First Out: het laatst erin, het eerst
eruit. Systeem van beheer en opslag van goederen
of gegevens (computerprogramma's), waarbij datgene wat het laatste is binnengekomen ook weer
het eerst uit de opslag gehaald wordt.
Ijesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Het onderwijs hanteert het systeem van 'last in,
first out (lifo)'. In de praktijk betekent dit dat jonge docenten - toch verantwoordelijk voor het verse
bloed in een organisatie - bij een reorganisatie als
eersten ontslag krijgen aangezegd. Ook de roulatie
tussen scholen is door het lifo-systeem nauwelijks
aantrekkelijk.
Elsevier, 14-06-9-/
liften (<— Eng. to lift 'optrekken' + -en), een lichaamscorrectie (doen) ondergaan. Cosmetische chirurgie, hetzij van gezicht, boezem of andere 'probleemzones' van de vrouw, is sinds de
jaren tachtig erg populair geworden.
Bovendien: het lilt nog niet te erg, het zakt nog
niet te erg - ik ben niet verkleurd, ik ben niet gelift.
Nieuwe Revu, 18-07-9/
Wij voelden ons zo doorsnee, zo standaard, bij
het zien van al die gelifte borsten en kleurige herenzwembroeken, dat het nog een hele stap was
om dit heilige zand te betreden.
Nieuwe Revu, 20-08-9/
ligfiets, fiets w a a r o p de berijder een min of meer
liggende houding aanneemt. H e t stuur, onder
de zitting, is met kabels verbonden met het
voorwiel; de besturing gebeurt met twee handels die aan de zijkant van het zadel zitten. O p
een ligfiets kan men met minder inspanning een
hogere snelheid halen d a n o p een conventionele
fiets. Bergopwaarts moet met een erg klein verzet gereden w o r d e n . Sinds het midden van de
jaren tachtig.
De afzet van ligfietsen in Nederland verdubbelt
jaarlijks. België blijft ver achter. In ons land rijden
nog maar enkele tientallen ligfietsen rond. Wat
houdt de doorbraak tegen van de fiets die alleen
maar voordelen heeft?
De Morgen, 04-04-92
Zo'n ligfiets heeft veel voordelen. Hij is veel com-

fortabeler dan een racefiets. Vooral op de langere
afstanden. Dat heb ik gemerkt bij de wedstrijd
Trondheim-Oslo, een afstand van 540 kilometer.
Die heb ik in 21 en een half uur gereden. En ik had
nergens pijn.
de Volkskrant, 29-08-92
Een ligfiets, waarop je zit als in een fauteuil,
hoort daar niet bij, past ook niet in het Nederlandse landschap.
Trouw, 31-07-98
lijk in de kast, een (<— Eng. a skeleton in the closet, the cupboard), verborgen affaire die iem a n d in problemen kan brengen als ze openbaar w o r d t gemaakt; een schandaal dat men
liever in de doofpot h o u d t ; in een politieke context vaak in de zin van 'een niet verwachte financiële tegenvaller'. Informeel.
Dat kan ik niet aan mijn nichtje vertellen. Die
vindt dat er in mijn kasten lijken hangen.
Mensje van Keulen: Engelhert, 1987
We hadden een inhoudelijke discussie en Van
Aardenne vroeg me op de man af: 'zijn er nog lijken in de kast; zakelijke dingen waarvan je denkt
dat ze de partij kunnen schaden.'
Elsevier, 23-10-93
René van der Linden, die in 1988 moest aftreden
vanwege de paspoortaffaire, ziet buiten de naamgeving en vervangingsregeling nog meer mogelijkheden om het ambt op te waarderen. Een zorgvuldiger portefeuille-overdracht bijvoorbeeld, 'zonder lijken in de kast'.
HP/De Tijd, 22-11-96
Het is onterecht dat wordt gesteld dat de financiële moeilijkheden vooral zijn ontstaan omdat het
NCOV bij de fusie in 1995 een aantal financiële
'lijsten in de kast' zou hebben.
Trouw, 30-05-97
De kersverse minister van Financiën, Wim Kok,
haalde in een periode van stevige economische
groei financiële lijken uit de kast van zijn voorganger.
Elsevier, 26-09-98
lijmsnuiven, het opsnuiven van vluchtige oplosmiddelen zoals sneldrogende lijmen, kitstoffen
e.d. o m zo een kick te krijgen. Erg populair onder schoolkinderen.
Zuid-Afrika in het begin van de jaren zestig.
Lijm snuiven, Kaapse wijn en rock 'n' roll uit dat
verre Europa.
Boudewijn Büch: Brieven aan Mickjagger, 1988

lijn: op iemands-zitten (<— Eng. to be in one's
line), iemands opvattingen delen. G e h o o r d op
de radio, midden jaren tachtig. —» er zit geen
licht* tussen x en y.
06-lijn, zie

o6-nummer'.

lijnen, vermageren; een dieetkuur ondergaan.
Extreem lijnen kan de gezondheid ernstige schade berokkenen.
Opzij, juni 1997
Al lijnende heeft hij, in samenwerking met Tjeerd
Oosterhuis (Total Touch), een nieuwe C D gemaakt.
Nieuwe Revu, 13-08-97
'Ga je lijnen ma?,' vroeg de oudste zoon toen hij
de walgelijke voorplaat van 'Eet vet' zag.
Trouw, 27-09-97
Een lijnende vrouw vindt hij niet sexy.
Elsevier, 01-11-97
Drie weken lang zullen dikkerds collectief aan
het lijnen gaan.
DS Magazine, 27-02-98
lijnen uitzetten, in politiek en bedrijfsleven: het
beleid bepalen. Sinds het begin van de jaren
tachtig.
Lijnen. Hoofdzaken, contouren van kabinetsplannen. Het kabinet zet lijnen uit naar de toekomst.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
lijntje, langwerpig hoopje cocaïne, meestal op
een spiegel, klaar o m opgesnoven te w o r d e n .
Slang.
Hier, neem een lijntje, ouwe jakhals.
Hans Plomp: Open inrichting, 1979
Hij vertelde een vreselijk verhaal over Herman
Brood, die vaak in hun Asser stamkroeg bleek te
komen, en een keer, vlak voor een optreden, in de
kleedkamer een lijntje legde op de blote rug van het
meisje dat hij op dat moment van achter stond te
naaien.
Ronald Giphart: Giph, 1993
Ik keur dopegebruik sowieso niet af; ik neem
heus wel eens een lijntje coke.
HP/De Tijd, 11-07-97
lik-op-stukbeleid, het onmiddellijk bestraffen
v a n e e n vergrijp.
Lik op stuk aanpak: Daders van strafbare feiten
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zo snel mogelijk oppakken en berechten.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurder staal, 799/
Er gaat een waarschuwing uit van dit lik-opstuk-beleid van justitie.
HP/DeTijd,
23-08-96
Kok pleitte in zijn toespraak verder voor een 'likop-stuk'-beleid voor winkeldieven die herhaaldelijk in de fout gaan, rijders onder invloed en lieden
die gevaarlijk of sterk overlast gevend gedrag vertonen.
Trouw, 03-10-97
Voor zo'n kleine groep hebben we al vele 'Chinese Walls' geslecht. Met videocamera's, lik-opstuk-beleid, noem maar op.
NRC Handelsblad,
09-01-98
De politie zit met de handen in het haar. Er wordt
wel een lik-op-stuk-beleid gevoerd, maar de politie
vindt ook dat dat geen enkel nut heeft als er verder
niets gebeurt.
HP/De Tijd, 06-03-98
Limbo, informeel en denigrerend voor 'Limburger'; vnl. s t u d e n t e n t a a l .
Onder de troonpretendenten bevinden zich nogal
wat Limbo's, zoals de autochtone bewoners de
Zuidnederlanders noemen die een onevenredig
aandeel in de scene hebben. De harde kern praat
met een zachte g.
Elsevier, 08-11-86
De wraak van de gezette cineast was helemaal
zoet toen 06 naar voren werd geschoven als Oscarkandidaat, met voorbijgaan aan Theu 'limbo'
Boermans' 1000 Rozen.
Esquire, november 1994
Bekentenis van een Limbo: je kunt de man uit het
carnaval halen, maar je haalt het carnaval niet uit
de man. Het blijft een kwestie van cultuur.
NieuweRevu,
25-02-98
limo, informele afkorting van limousine.
Met dranghekken is de rijbaan afgezet waarover
zo dadelijk de limo van de groep voorbij zal razen.
Haagse Post, ij-03-90
lingerieparty, verkoopdemonstratie in besloten
kring van lingerie.
In de Verenigde Staten, waar bloot taboe is, is de
lingerieparty ontstaan. Net zoals de Tupperwareparty's alleen voor vrouwen bestemd. Tea Vandergeest maakte zowel daar als in Nederland zo'n par-
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ty mee. De Amerikaanse consulente: 'Als je du aan
trekt en quasi nonchalant langs het bureau van je
hardwerkende man loopt, laat hij gegarandeerd
zijn werk liggen en komt achter je aan.' De Nederlandse consulente: 'Onze lingerie is puur vrouwgericht.'
Opzij, januari 1993
link (<— Eng. 'schakel'), verbinding naar een andere plaats o p het Internet". W o r d t meestal onderstreept en in het blauw weergegeven. Wanneer de gebruiker met de muis" op zo'n link
klikt, verandert het pijltje in een handje. —> hyperlink*,
hypertext".
Verder stuit je in de meeste artikels wel op een of
andere link, die je meteen doorsluist naar de pagina waar meer over het desbetreffende onderwerp
te vinden is.
NetWerk, januari 1998
link(e)bal (<— Barg. link 'leep, slim' + -bal, als in
corpsbal), slangscheldwoord voor een profiteur.
Ik hoor een Kamerlid hier een minister voorlopig
nog geen 'fripouille' (linkbal) noemen.
Ed Schilders in de Volkskrant, 02-08-86
linkeballen, profiteren van de inspanning van
andere wielrenners, d o o r bijvoorbeeld zelf
weinig of geen kopwerk te doen. Pejoratief

slang.
Gasten als Thaler en Wellens deden helemaal
niks voor de ploeg. Die keken de andere kant op en
reden er in een grote boog omheen, maar zij waren
in de uitslag ook niet meer te zien. Dan baalde ik
helemaal. Aan de andere kant, juist omdat ik het
altijd deed, namen ze mij mee. De jongens die zaten
te linkeballen, werden eerder thuisgelaten.
Gijs Zandbergen en Wout Koster: Een wielrenner
die rijdt steekt zijn hand niet op, 1986
linksig, zie citaten. De t e r m k w a m in de loop
van de jaren zeventig op m a a r werd vrij laat
door de w o o r d e n b o e k e n gehonoreerd.
Het meest gangbare misbruik van '-ig' is echter
de toevoeging ervan aan een bijvoeglijk naamwoord. Een van de bekendste voorbeelden van het
moment is 'linksig', eveneens wijd verspreid zijn
'rechtsig', 'alternatievig', 'dommig', 'hippig' en
'slomig', 'lompig' en 'dwarsig'.
Jan Kuitenbrouwer: Turbotaai, 1987

'Topambtenaren rijk, partijloos of linksig,' luidde de openingskop.
Han van Gessel: Welig tiert de taal, 1996

verwijdering) in Irak te krijgen onder het mom van
humanitaire hulp.
De Morgen, 05-10-98

lint:door h e t - g a a n , k w a a d w o r d e n , zijn zelfbeheersing verliezen. O o k ' d r o n k e n w o r d e n ' .
Deze informele u i t d r u k k i n g is wellicht oorspronkelijk R o t t e r d a m s slang.
De mensen hebben duidelijk iemand nodig die ze
over de streep trekt om zich eens te laten gaan tegenover de autoriteiten. Ze zijn te schijterig om
zelf eens door het lint te gaan.
Oor, 02-05-87
... en de opa's en oma's van het boekenvak gingen
in slow motion helemaal door het lint.
Ronald Giphart: Giph, 1993
Op het departement zeiden de ambtenaren tegen
elkaar: de minister dreigt door het lint te gaan.
Vrij Nederland, 21-12-96
Je moet niet door het lint gaan, ondanks de provocaties.
Elsevier, 12-04-97
Het is angstaanjagend om te zien hoe het delictscenario op elkaar lijkt: de overval om geld, een
persoon - toen een vrouw - die zich niet zomaar
overgeeft en meneer E. die door het lint gaat.
Nieuwe Revu, 07-05-97

lippen, in Vlaanderen voor playbacken*: de lippen bewegen alsof men in de microfoon zingt,
terwijl een s t u d i o - o p n a m e w o r d t afgespeeld.
De meesten beperken zich tot een rondje 'playbacken' - dat is zo goed mogelijk op Barbara Streisand of Michael Jackson lijken en dan één van hun
nummers lippen.
Panorama, 07-05-85
Iedereen weet dat je zelfs dronken als een olifant
en met twee wortels in de oren (het was geen gezicht, Joe Cocker) een liedje kan lippen zolang je er
maar zorg voor draagt dat je de eerste rijen niet onderkotst, en dat zes minuutjes playback niet te vergelijken is met een drie uur durende tennismatch.
Humo, 18-12-86

liposuctie (<— Gr. lipos 'vet' + Lat. sugere
'zuigen'), het verwijderen van onderhuids
opgehoopt vet met een v a c u ü m p o m p . Deze
medische techniek w o r d t sinds het begin van
de jaren tachtig gebruikt in de plastische chirurgie. D o o r de media opgehypt* als het ultieme middel voor mensen met gewichtsproblemen.
Z o betekende het 'liposuctie-apparaat', in 1978
bedacht door de Duitse arts Kesselring, een enorme verbetering in het gecontroleerd wegzuigen van
onderhuids vetweefsel.
de Volkskrant, 14-03-92
Volgens de Amerikaanse Academie van Cosmetische Chirurgie staat bovenaan de Amerikaanse
verlanglijst het verwijderen van net onder de huid
zichtbare adertjes, op de voet gevolgd door collageeninjecties die afrekenen met gezichtslijnen, dan
de neus- en lipveranderingen en daarna vetverwijdering met een soort stofzuiger (liposuctie).
Opzij, juli/augustus 1993
Volgens 'The Sunday Times' probeert Saddam
Hoessein nu om het materiaal voor liposuctie (vet-

Het programma heeft regelrechte 'groupies', en
die hebben niet helemaal ongelijk: vrij belangrijke
groepen komen hier hun meest recente single 'lippen'.
Knack, 11-04-90
locomotief, wielrenner die de leiding neemt, die
aan de kop van het peloton rijdt. De Locomotief was ook de bijnaam van de Nederlandse
renner Jaap Eden ( 1 8 7 3 - 1 9 Z 5 ) .
In '92 reed Jacky Durand meer dan tweehonderd
kilometer vooruit, maar vooral achter de blinde locomotief die Thomas Wegmüller heette.
De Morgen, 11-04-98
loei-, als eerste lid van een samenstelling: erg; in
hoge mate. Oorspronkelijk jeugdtaak
Als illustratie volstaat de titel van het loeiharde
nummer waar 'Orgasmatron' mee opent: Deaf
forever.
Vinyl, september 1986
De band was loeistrak, heb ik me laten vertellen.
Oor, 27-02-88
Hartstikke bedankt voor die loeilange brief van
je!
Roel van Duym Het Leeuwekind, 1991
Wanneer ik ook loeilink zou worden, is als er
echt iets zou gebeuren met m'n kinderen of m'n
vrouw en de blaadjes dat leed zouden willen exploiteren.
Nieuwe Revu, 27-09-95
Die dingen zijn op prime-time loeiduur.
HP/DeTijd,
09-01-98
411

loeierreen-vaneen..., slangaanduiding voor iets
dat erg groot in zijn soort is; een kanjer. De uitd r u k k i n g is al erg oud, maar werd, zoals meestal bij slang het geval is, d o o r de woordenboeken
vrij laat opgepikt.
De Processor - als altijd verborgen achter een
loeier van een koel-element met ventilator...
Computer Idee, 21-10-98
logeerboerderij, boerderij w a a r kinderen kunnen logeren w a n n e e r hun ouders afwezig zijn.
De moeder: 'Begrijp je dat ik het heerlijk vind dat
hij om het weekend naar de logeerboerderij kan?'
Vrij Nederland, 12-04-97
logo (verk. van logogram, <— Gr. logos ' w o o r d '
+ gramma 'letterteken, geschrift'), w o o r d e n of
lettertekens verwerkt in een h e r k e n b a a r teken;
symbool van een bedrijf, tijdschrift, televisiep r o g r a m m a enz. Een logo w o r d t vaak gezien
als een ideologisch keurmerk, een indicatie van
de manier w a a r o p een bepaald p r o d u c t gebracht zal w o r d e n . Sinds het begin van de jaren
tachtig.
Een enkel blauw streepje, een Dunlop- of Adidaslogootje hier en daar, maar verder niets dan
wit.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
Voor sommige liefhebbers is een mooie schoen
als een kunstwerk. Een ragfijne Manolo Blahnikpump, bijvoorbeeld, een geheel leren paardrijlaars,
een beige Gucci-loafer met goudkleurig logo, of
een torenhoge sandaal met frivool enkelbandje van
Cesare Paciotti - zo mooi dat het eigenlijk zonde is
om ze aan te doen.
HP/De Tijd, 04-07-97
lokalo, slang voor 'plaatselijke bewoner'.
Met 45 procent haalde de Flevolandse gemeente
een nog spectaculairder percentage lokalo's in huis
dan bijvoorbeeld het door cafébaas Henk Westbroek bestormde Utrecht.
Trouw, 06-03-98
lokettisme, bureaucratie; onmenselijke benadering van de burger. Pejoratief.
In nauwe samenwerking tussen rijk en lokale bestuurders zal worden bekeken welke regelgeving
veranderd dient te worden om het lokettisme en de
verkokering te doorbreken.
Vrij Nederland 24-03-90
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Rijk en gemeentelijke overheid zouden samen bc
kijken hoe een einde kon worden gemaakt aan l o kettisme' en 'verkokering'.
Vrij Nederland 06-04-91
lokfiets, fiets die door de politie als lokmiddel
w o r d t ingezet om dieven te vangen.
In Den Bosch wordt het de dief van een fiets een
stuk moeilijker gemaakt. De politie van de Brabantse hoofdstad heeft namelijk als eerste korps in
ons land de lokfiets ingezet. 'Een geprepareerde
fiets die we tussen de andere fietsen in de stad stallen,' verduidelijkt politie-voorlichter Jacques
Brummans. Het is niet de eerste keer dat steler en
heler met lokmiddelen worden aangepakt.
Aktueel, 30-01-92
Maar is het niet zo dat lokfietsen al genoeg afschrikken en dieven van het stelen weerhouden?
Elsevier, 11-04-98
lombardkrediet,-rente,-tarief, zie citaten.
Lombardtarief, tarief dat de banken in rekening
wordt gebracht wanneer ze bij de nationale (centrale) bank geld lenen met waardepapieren als onderpand. Ook: voorschotrente.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voorde beurs,
1991
Lombardkrediet. Kortlopende kredieten tegen
onderpand van goederen of waardepapieren (o.a.
in Duitsland).
Prisma van de algemene economie, 1992
De Lombardrente, het tarief dat banken betalen
voor korte kredieten tegen onderpand van effecten, gaat een half procent terug tot 5,75 procent.
de Volkskrant, 22-10-93
loog, informele benaming voor een beoefenaar
van een van de sociale wetenschappen. —»
goog".
D'r vriend is een of andere loog of goog...
f os Brink: Stukje voor stukje, 1985
Op die momenten was er altijd wel een 'goog' of
'loog' in de buurt die met zachte hand en veel geduld probeerde de dolende ziel weer op het rechte
spoor te krijgen.
HP/De Tijd, 06-03-98
loopbaanonderbreking, in Vlaanderen: het tijdelijk of volledig onderbreken van de l o o p b a a n ,
bijvoorbeeld bij z w a n g e r s c h a p , waarbij men
toch een maandelijkse vergoeding krijgt.

Ingevoerd in 1986. In Nederland de TUT* genoemd.
looplezen (naar anal, van eetlezen*), lezen terwijl men over straat loopt.
Als je echt alle informatie tot je wilt nemen, blijft
er nauwelijks tijd over voor een vluchtige blik op
het object. Looplezen zou men dit, met een variant
op een door R. Campert geijkte term, kunnen noemen.
Trouw, 24-03-95
loszingen:zich van i e t s - , zich onafhankelijk o p stellen van iets, bijvoorbeeld het bedrijf w a a r
m e n werkt. Informele uitdrukking.
Zou de hoofdredacteur van een kwaliteitskrant
zich nog wel eens los kunnen zingen van het gewicht der natie?
Elsevier, 04-01-97
de context kwijtraken; het verband uit het oog
verliezen.
Dat geeft wel aan hoe het de identiteit van een bepaalde periode raakt, wanneer collectieve noties
zich loszingen van hun betekenis.
HP/De Tijd, 23-05-97
Maar wij Hollanders zijn zo van de gastronomische kwaliteit losgezongen, dat we creatieve gekkigheid met kwaliteit verwarren.
Elsevier, 16-05-98
love-drug;love-pill (<— Eng.), de d r u g ecstasy*.
Slang.
Het is niet bekend of de lovedrug XTC ook bij
mensen een negatieve invloed heeft op het hersenweefsel.
Psychologie, januari 1994
Maar toen belde 'Brandpunt'. Of ik dat voor de
camera ook hardop wilde zeggen. En hulpverleners, die vonden dat enige voorzichtigheid toch
wel geboden was. En niet te vergeten de malloten
die dachten dat zij, een twintigtal jaren getrouwd,
hun huwelijkse sexleven door middel van deze
'love drug' nieuwe impulsen konden geven.
Nieuwe Revu, 20-11-96
Coke is er nog steeds, maar heeft de afgelopen jaren concurrentie gekregen van XTC, de love-pill die
het zweverige van de jaren zestig combineerde met
het uitbundige van de jaren tachtig, het sociale met
het bandeloze.
HP/De Tijd, 17-01-97

Lubberiaans, schertsend voor 'wollig, schimmig,
weinig duidelijkheid verschaffend taalgebruik;
veel w o o r d e n , weinig i n h o u d ' . Was kenmerkend voor oud-minister-president Lubbers, aan
wiens stijl we ook het w o o r d belubberen* d a n ken. Zelf voegde Lubbers aan de Nederlandse
taal talrijke taalmaaksels toe: no-nonsense*;
taakstellend pad; hobbelprobleem;
het karwei*
afmaken; kampement
enz.
Want wie zich lubberiaans uitdrukt, wordt in het
spraakgebruik niet geëerd om zijn eloqentia, maar
gewantrouwd om z'n dubbeltongigheid.
de Volkskrant, 09-11-91
O p Lubbers' laatste persconferentie wilde een
journalist weten: wat gaat u nu doen? Hij antwoordde on-Lubberiaans helder: 'Dat gaat u geen
bal aan.'
HP/De Tijd, 16-09-94
Uit deze brief spreekt een Lubberiaanse schoonheid die enig puzzel-vermogen bij de lezer vereist,
maar wie het cryptogram oplost, leest zonneklaar
dat Oltmans het werken alweer onmogelijk werd
gemaakt door de Nederlandse regering.
Nieuwe Revu, 16-07-97
lucht: er zit-tussen, u i t d r u k k i n g uit de politiek
voor 'er is een meningsverschil tussen leden van
een partij onderling'. In 1996 bezigde Jan M a rijnissen, fractievoorzitter van de SP, deze uitd r u k k i n g in de Tweede Kamer. —> er zit geen
licht* tussen x en y.
luchtfietsen, veel fantasie, een rijke verbeelding
hebben. Deze informele t e r m w o r d t sinds ca.
1984 gebruikt (zie Onze Taal, december 1984).
O o k luchtfietserij*.
'Mijn ouders zijn tamelijk rechts.' Loesje vinden
ze luchtfietsen. 'Doe volwassen,' zeggen ze tegen
mij, 'denk eerst eens aan je toekomst.'
Haagse Post, 25-04-87
Want we kunnen natuurlijk wel allemaal fraaie
plannen maken, maar als dat alleen maar een
kwestie van luchtfietsen is, dan heeft het weinig
zin om er tijd aan te spenderen.
René Appel: Spijt, 1989
luchtfietser, iemand die zich bezondigt aan
luchtfietsen*,
luchtfietserij*.
luchtfietserij, schertsend voor 'utopische plannenmakerij'. O o k luchtfietsen*.
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Maar het plan zwijgt over de financiële middelen
om al het moois uitte voeren. 'Pure luchtfietserij'
vinden de universiteiten.
Trouw, zs-i 1-89
De 'angry young man' van het Vlaams Blok
moest zelf even glimlachen omzijn voorspelling.
Luchtfietserij.
HP/De Tijd, 29-11-91
De ondersteuning van de mensen op de Molukken is niet goed onderbouwd. Het is allemaal
luchtfietserij.
NRC Handelsblad,
24-04-98
luchtgitaar, denkbeeldige gitaar, bespeeld door
jongeren die graag popsterren imiteren. O o k in
het Engels: airguitar.
Het doet allemaal onweerstaanbaar denken aan
dat jongetje dat op zijn kamer de luchtgitaar bespeelt en zich verbeeldt dat hij Jimi Hendrix is.
HP/De Tijd, 06-03-98
luchtsurfen, met een brede surfplank onder de
voeten uit een luchtballon of een vliegtuig
springen en in de lucht salto's en andere acrobatische toeren uithalen. O o k wel sky surfen.
Vind je nog niet je gading, dan kan je het 'luchtsurfen' eens proberen, een synthese van zweefvliegen en surfen. Een surfer springt uit een vliegtuigje
en gebruik makend van de thermiek 'surft' hij door
de lucht. Eén raad: vergeet je plank niet aan je voeten vastte maken.
De Morgen, 24-10-88
lul:zijn-achterna lopen, v o o r t d u r e n d aan seks
denken. Slang.
Ik heb er jaren over gedaan om los te komen van
de man die ik ooit geweest ben en die voortdurend
zijn lul achterna liep.
De Morgen, 20-o6-8y
De plaat begint met 'Little Head': over wat er gebeurt als je je lul achterna loopt.
Nieuwe Revu, 2 yo6-9j
lullo, kletskous; sukkel; klootzak. Pejoratief
slang; aanvankelijk jeugdtaal, m a a r door
toedoen van de medewerkers aan het tv-prog r a m m a Jiskefet in grotere kring populair geworden.
Lullo. Klootzak: wat een lullo dat ie jou zonder
iets te zeggen heeft laten zitten.
Cor Hoppenbrouwers: jonger entaal, 1991
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lullo: waardeloze figuur, klootzak.
Marnix en Marjan van l.tchtenvoorde:
Nieuwe
woorden van de jaren negentig, 199-5
Lullo. Kletskous. De mannelijke versie van lulla.
Hans Auer: 'Zeg nooit doei, 199 s
Bij 'Studio Sport' zijn ze in Jiskefet-sferen. Mart
Smeets aan het einde van de uitzending van vorige
week maandag: 'Bedankt voor het kijken en ik
wens u een goede avond.' Om er tijdens de aftiteling haast onhoorbaar aan toe te voegen: 'Lullo's.'
Nieuwe Revu, 17-04-96
Maar de auteur, toevallig Rob Tannenbaum geheten, breekt tenminste een lans voor wellicht de
echt oudste beweging ter wereld. Waarom begroeten wij elkaar niet vaker meteen welgemeend: 'En,
heb je nog gerukt, lullo?'
Nieuwe Revu, oi-os-96
Zet ik mijn pet van afdelingssecretaris op, dan
ben ik blij met de aanwezigheid van een studentenflat in de gemeente - daar huist een ambitieus bestuurslid dat de 'lullo's' er met de haren bijsleept en wens ik onze oudere leden (de zeventig plussers,
ongeveer een kwart van het bestand) toe dat ze nog
heel lang van Drees mogen trekken.
Trouw, 03-0^-96
Maar eerst word ik lullo in Leiden. Leesten, meisjes en roeien.
NRC Handelsblad, 09-0 s-96
Bas kalmeerde hem wat, maar bij het huis van een
'lullo' gingen ze beiden ruiten ingooien.
Nieuwe Revu, 09-07-97

m
maakbare samenleving, de ideale maatschappij
w a a r n a a r gestreefd dient te w o r d e n ; maatschappij w a a r v a n de wetgeving zo ingericht is
d a t ze grotendeels tegemoet k o m t a a n de eis van
eerlijk delen. Dit concept ontstond in de jaren
zeventig in sociaal-democratische kringen. —»
verantwoordelijke*
samenleving.
Bij de publikatie van de Vierde Nota werd vermeld - als alibi of als excuus, dat was niet duidelijk
- dat de betreffende ambtelijke diensten een hoog
sociaaldemocratisch gehalte hebben. Ik geloofde
het onmiddellijk. Dit soort 'toekomstverkenningen' wordt ongetwijfeld uitgevoerd door lui die geloven in de 'maakbare samenleving' en het beste
met de mensheid voor hebben.
Haagse Post, 26-03-88
Beleidsmakers laten zich een voortrekkersrol niet
graag ontglippen. De politiek had 'de maakbare
samenleving' afgezworen, maar tijdens het Europees voorzitterschap wordt zij toch weer een beetje
uitgevonden.
Elsevier, ij-03-97
Ze zou een echte haaibaai zijn. Streng, eigenwijs,
met een onwrikbaar geloof in de maakbare samenleving, zonder visie, maar uitermate bedreven in
het krijgen van haar zin.
HP/De Tijd, 27-06-97
Maastrichtnorm, n o r m , bepaald in het verdrag*
van Maastricht in 1 9 9 1 , volgens welke het begrotingstekort van elke lidstaat van de Europese Gemeenschap niet hoger m a g zijn d a n
3 procent van het bruto binnenlands p r o d u c t
(BBP).

In combinatie met bezuinigingen op diverse
ministeries, zoals defensie dat twee miljard moet
inleveren, wil Parijs het tekort in totaal met 30 miljard FF verminderen - goed voor zo'n 0,4 procent
van het B B P . 'Minder zou onvoldoende geweest
zijn, meer zou de economische groei geblokkeerd
hebben,' zei Strauss-Kahn die erop vertrouwde
dat Frankrijk alsnog de Maastrichtnorm zou
halen als er een soepele interpretatie wordt toegestaan.
De Morgen, 22-07-97
Op het moment dat het aardschokgeweld los-

barstte, had de regering-Dehaene de financiële zaken van dit land net op orde gekregen. Jarenlang
geknibbel op de uitgaven, de gunstige rentestand
en de wassende conjunctuur deden ons in stilte de
Maastrichtnorm bereiken.
DS Magazine, 26-12-97
... en de vraag is hoeveel er nog moet gebeuren
om de staatsschuld in een behoorlijk tempo terug
te dringen tot beneden de 'Maastrichtnorm' van
zestig procent van het bruto binnenlands product
(slechts weinig landen halen dat nu, gemiddeld
staat de staatsschuld op jz procent van het bbp).
Elsevier, 04-04-98
maatje, iemand die o p vrijwillige basis een aidspatiënt lichamelijk en mentaal bijstaat;
buddy*. Informeel.
SurrendaKuut (37) en Jos Harms (23) zijn'buddies'. Dat wil zeggen dat ze deel uitmaken van de
groep vrijwilligers die zich inzet voor de opvang en
begeleiding van homoseksuele mannen met aids.
Ze werken met zijn tweeën, als team, en dat is wel
nodig, want het is niet gemakkelijk wat ze op zich
genomen hebben. Hun eerste cliënt stierf al na drie
maanden, en de tweede na vier maanden. Inmiddels zijn ze een klein jaar bezig, en de man die ze nu
als 'maatjes' begeleiden is hun vijfde aids-patiënt.
Elsevier, 31-03-90
Een buddy - in Nederland ook wel als 'maatje'
vertaald - werkt op vrijwillige basis en zorgt voor
zowel emotionele als praktische steun voor mensen met aids, tot nu toe nog alleen voor homoseksuele mannen.
Opzij, juni 1991
maatschappelijk middenveld, vakbeweging, kerken en verenigingen. Deze u i t d r u k k i n g werd
eind jaren tachtig populair g e m a a k t door H e d y
d'Ancona, minister van w v c in het kabinetLubbers-Kok. Z e w e r d evenwel geïntroduceerd
d o o r prof. dr. A . C . Zijderveld, hoogleraar cultuursociologie a a n de Erasmusuniversiteit (zie
lezersbrief Onze Taal, november 1997).
De minister is aan de ene kant een uitnemend realist: hij verwacht niks van de ouders én niks van
de politici en de politieke partijen. Hij is ook een
formidabele optimist: de sociale vernieuwing moet
komen van de 'revitalisering van het maatschappelijk middenveld'. Dat zijn dan de leraren, de hoofdzusters, de personeelschefs, de jongerenwerkers, al
die mensen die al jaren radeloos naar Den Haag
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kijken, die moeten uitleggen hoe mooi de puinhoop waar ze op zitten kan zijn als onze jongeren
maar vitaal naar het optimale burgerschap willen
streven.
Vrij Nederland, 27-01-90
Het CDA kan tevreden zijn. Het maatschappelijk
middenveld zegevierde deze week glorieus over politiek en overheid.
Trouw, 06-10-90
Stelt het CDA dat de politiek te veel aan kapsones
heeft geleden, coalitiepartner PvdA pleit juist voor
de terugkeer van de politiek. Het maatschappelijk
middenveld, dat zich heeft verschanst achter duizend-en-één belangen- en adviesclubs, moet een
lesje worden geleerd.
Het Parool, 06-10-90
Tegen de CDA-fractie in de Kamer scoorde Bolkestein evenmin punten. Er ontspon zich tussen
hem, Brinkman en Van Mierlo een debat over de
rol van het maatschappelijke middenveld, een
CDA-term voor het conglomeraat van lagere overheden, particuliere stichtingen en besturen.
NRC Handelsblad,
12-10-90
In Nederland heeft het CDA zich altijd sterk gemaakt voor de organisaties in het zogenoemde
'maatschappelijk middenveld'.
Elsevier, 19-09-92
Ze hebben allemaal wel hun vertakkingen in het
'maatschappelijk middenveld': van ondernemersorganisaties tot studentenbonden, van paardenfokkerijen tot kunstzinnige stichtingen, van omroepen tot organisaties voor ontwikkelingshulp en
van charitatieve instellingen tot jeugdhonken.
Elsevier, 28-09-96
maatvoering, zie eerste citaat.
Maatvoering: In zinnen als: 'dat vereist een goede
maatvoering'. Het is een term die nogal eens door
premier Lubbers wordt gebruikt. In 1990 legde hij
in de Eerste Kamer uit dat hij deze term aan de muziek ontleent met hemzelf in de rol van dirigent die
erop toeziet dat het orkest de goede maat voert.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
Ik moet nu aan minister Ritzen denken. De man
dus die de Nederlandse taal verrijkt heeft met een
nieuwe betekenis van het woord maatvoering. Dat
zal ongeveer zijn enige erfenis zijn.
Elsevier, 05-03-94
Het veranderingsproces was al onder mijn voorganger begonnen. Ik heb het enig tempo gegeven.
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Veranderen is niet alleen een kwestie van maatvoering en balans, je moet ook door.
Elsevier, 11 -o 1-9K
macha (vrouwelijke vorm van macho ), sterke
vrouw die zich afzet tegen het
klaagfeminisme',
die weigert zich als slachtoffer o p te stellen en
niet langer bereid is h a a r lustgevoelens te onderdrukken. De term w e r d in Nederland gelanceerd door M i l o u van H i n t u m in h a a r schotschrift Macha! Macha!
Ja, en vrouwen die zich 'macha' gedragen in
hun werk, dus hard zijn of zeer zelfverzekerd, krijgen het verwijt dat ze zich mannenmanieren aanmeten .
HP/De Tijd, 1 <;-04-94
Macha's zijn geen vrouwelijke macho's. Het zijn
geen vrouwen die wijdbeens over straat lopen, aan
de lopende band mannen versieren en opscheppen
over materieel bezit. Het fenomeen macha is simpelweg een keiharde afrekening met het zogenaamde 'slachtoffer-feminisme'; met het geklaag
en gezeur van vrouwen die erop blijven hameren
hoe moeilijk je het als vrouw hebt in deze maatschappij. De macha weigert zich als slachtoffer op
te stellen.
Nieuwe Revu, 26-07-9S
De nieuwe vrouw loopt met haar macht te koop.
Macha's en 'tankgirls' beseffen dat de vrouw altijd
al de seksuele macht heeft gehad en gedragen zich
ernaar. Resteert een probleempje: hoe combineren
deze supervrouwen kinderen plus een baan?
Elsevier, 02-03-96
In haar boek kapittelt Van Mechelen vrouwen die
hun neus ophalen voor het feminisme; vrouwen die
zeggen dat positieve actie seksistisch is en hun mening verdedigen met 'Ben ik zo dom, zo lelijk, zo
onmondig en hulpbehoevend dat ik een voorkeursbehandeling nodig heb?' Of zoals de macha's en
bijenkoninginnen: 'Als ik erin slaagde een loopbaan op te bouwen, waarom anderen dan niet?' Is
het feminisme overbodig?
Knack, 06-11-96
De feministen geven toe dat ze het wat moeilijk
hebben met de nieuwe types vrouw, jonge carrièredames, macha's, die Renée van Mechelen in haar
boek 'De meerderheid, een minderheid' de bijenkoninginnen noemt.
De Morgen, 09-11-96
Ze weten toch dat superheldin Lara Croft, de
macha in het razend populaire computerspel

'Tomb Raider', de monsters alleen met het allergrofste geweld overwint?
HP/De Tijd, oi-o8-97
macho (<— Sp.), als zelfstandig n a a m w o o r d :
m a n die zich stoer gedraagt; hanig type. In de
Latijns-Amerikaanse landen w a a r d e r e n d gebruikt, m a a r in onze contreien, met n a m e onder post-feministen, vooral een scheldwoord
geworden. Machismo n o e m t men het gedrag
van een m a c h o .
Macho. O p de Nederlandse Antillen en in ZuidAmerika is de aanduiding 'macho' een eretitel voor
een bink die het 'gemaakt' heeft. Een Firebird onder z'n kont en een gedienstige mooie meid aan
elke (goudgeringde) vinger. Komt zo'n jongen hier
blijkt macho een scheldwoord van de feministen.
Verwarring. Vooral omdat nu, in het voortdurende
proces van betekenisverandering van woorden
waarmee allerlei subculturen hun 'geheimtaal' willen beschermen, macho weer een compliment begint te worden.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Buitenstaanders noemen me soms een macho,
omdat ik zakelijk ben en omdat mijn secretaresse
tijdens vergaderingen rondgaat met de koffiepot.
Avenue, juli/augustus 1993
als bijvoeglijk n a a m w o o r d of voorvoegsel: hanig, stoer; het gedrag van een m a c h o vertonend.
Zoals ik daar op het veld op de grond lig met die
potenrammers om me heen, dan is het macho-gedrag er wel af.
HP/De Tijd, 02-05-97
macro, c o m p u t e r p r o g r a m m a a t j e of een reeks
van voorgeprogrammeerde toetsaanslagen
w a a r m e e binnen een specifiek p r o g r a m m a bepaalde handelingen erg snel k u n n e n w o r d e n
verricht.
Met 'macro's' kunnen we 'short cuts' maken, dat
wil zeggen ons een hele omweg besparen. Stel u
voor dat u voor uw correspondentiebrieven een
vast briefhoofd met logo en aanhef gebruikt. Die
kunt u met één toetsaanslag te voorschijn roepen
en dat is echt praktisch.
De kunst van domme computers, 1988
O p het gebied van spreadsheets bestaat de mogelijkheid tot uitwisseling, eveneens door de hoge
mate van comptabiliteit met Lotus 1-2-3, waarbij
zelfs de makro's uitwisselbaar zijn.
Mens & Wetenschap, nr. 1/1992

Natuurlijk is ook Office 97 weer vergeven van de
wizards, de al dan niet uitgebreide macro's die arbeidsintensieve of moeilijke taken voor u uitvoeren, en waarbij u alleen een aantal parameters
hoeft in te stellen.
PC-Active, februari 1997
Een tweede mogelijkheid is het automatiseren
van steeds terugkerende handelingen met behulp
van macro's.
Computer'.Totaal, maart 1997
WordPerfect was het eerste programma voor de
massamarkt dat daaraan iets probeerde te doen,
met behulp van macro's: gebruikers konden reeksen toetsaanslagen die zij veel gebruikten (bijvoorbeeld een aanhef boven een brief) opnemen en aan
een toetscombinatie binden.
NRC Handelsblad,
15-04-97
maffer, in het slang van krakers: h u u r d e r die
niet meedoet aan een h u u r s t a k i n g .
De Amsterdamse kraker Eelco Brekveld heeft
vrijdag in een persverklaring gemeld wel degelijk
achter de intimidatie-praktijken te staan van de actiegroep 'Frontlinie tegen Maffers'. Hij stelt het
geoorloofd te vinden dat personen die legaal in
voormalige kraakpanden gaan wonen, van hun
woning worden gejaagd en wenst de actiegroep
veel succes 'in haar strijd tegen deze a-sociale praktijken'.
de Volkskrant, 22-08-87
magneetkaart, magnetische k a a r t w a a r o p gegevens zijn vastgelegd.
In het Westland, Delft en Twente wordt binnenkort begonnen met een praktijkproef met een magneetkaart, die de huidige strippenkaart in het
openbare vervoer moet gaan vervangen. De magneetkaart heeft het formaat van een giropas en zal
naar verwachting handiger in het gebruik zijn en
een meer op de klant toegespitst tariefsysteem mogelijk maken. Met dezelfde kaart zal in een van de
twee gebieden ook op korte afstanden met de trein
gebruik gemaakt kunnen worden.
de Volkskrant, 26-04-86
magneetschool (<— Am.-Eng. magnet
school),
school met bijkomende faciliteiten of studierichtingen, vooral bedoeld o m leerlingen van
andere rassen aan te trekken.
In het migrantenrapport wordt becijferd dat een
struktureel migrantenbeleid inzake onderwijs zeer
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lonend kan zijn. Een belangrijk instrument daartoe is de magneetschool. Magneetscholen willen
op basis van kwaliteit leerlingen uit verschillende
etnische groepen (dus ook Belgen) aantrekken. Bedoeling is bij deze groepen onderlinge relaties op te
bouwen. De magneetschool ontstond in de jaren
zestig in de vs als reaktie op het dalende onderwijspeil van de public schools, die vooral bezocht
werden door zwarte leerlingen. De nadruk komt te
liggen op taalonderwijs, bijscholing van de leerkrachten, en respekt voor de eigenheid van elke
groep.
De Morgen, 19-12-90
magneettrein, supersnelle (400 tot 500 k m per
uur) en geluidsarme trein die zich voortbeweegt
over een magnetisch krachtveld. N a d e l e n van
dit soort treinen zijn de n o o d z a a k van een aparte b a a n , die o p zuilen rust en het landschap
d a a r d o o r zeer ontsiert, en het hoge energiegebruik. De milieubeweging is fel gekant tegen de
magneettrein. Sinds ca. 1979. In J a p a n rijden al
magnetische zweef treinen.
De Transrapid zou in 2005 moeten gaan rijden
tussen Berlijn en Hamburg, een afstand van ongeveer driehonderd kilometer waar de gewone trein
nu nog ruim tweeënhalf uur over doet. De magneettrein heeft er nog geen uur voor nodig: 5 8 minuten, om precies te zijn. Net zo lang of kort als het
vliegtuig.
Trouw, 16-10-98
magnetron(oven), oven w a a r i n voedsel snel verhit kan w o r d e n d o o r elektromagnetische golven. Sinds het begin van de jaren tachtig. In het
Engels spreekt men van een microwave
oven.
H e t a p p a r a a t w e r d in 1948 o n t w o r p e n d o o r
wetenschappers, w e r k z a a m bij het Amerikaanse bedrijf R a y t h e o n .
Catering van Dikker & Thijs of 'fast food' uit de
magnetron.
Karla Fohrbeck en Huub Kuijpers: Van totem tot
lifestyle, 1987
We waren de enigen zonder magnetron en foodprocessor.
Nelly Hey kamp: Wandelen op zee, 1991
Magnetron. Oven waarin Amerikanen natte
hondjes te drogen zetten. In Nederland dé uitkomst voor werkende vrouwen en werkende mannen die alleen zijn of geen werkende vrouw hebben.
Vrij Nederland, 06-05-95
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In de Verenigde Staten is het inmiddels heel gewoon dat er in een keuken twee magnetrons staan,
zodat ieder lid van het gezin kan koken waar hij zin
in heeft.
Trouw, 19-12-97
mail-art (<— Eng.), kunststroming die in de jaren
zestig uit het dadaïsme gegroeid is. De kunstenaar m a a k t een werk, stuurt het vervolgens o p
naar een collega, en zo gaat dit door in veelvoud. De werken zijn van zodanig formaat en
materiaal dat ze gemakkelijk opgestuurd kunnen w o r d e n .
De kern van mail-art is echter dat je met elkaar
communiceert en ideeën uitwisselt op het artistieke vlak.
de Volkskrant, 27-07-8 j
Trouwens, mail-art heeft meer met kunst dan
met postte maken.
De Morgen, 3 0-08-86
mailbom (<— Eng. mail + -bom), voor de definitie zie bom .
Een mailbom bestaat erin dat iemand ofwel zelf,
ofwel samen met anderen, een massale hoeveelheid
e-mail in de elektronische postbus van het slachtoffer dropt. De bedoeling hiervan is een 'denial of
service', het uitschakelen van een bepaalde dienst
of een systeem. In bepaalde gevallen kunnen ook
andere gebruikers dan het slachtoffer zelf hiervan
hinder ondervinden.
Net Werk, maart 1997
mainframe (<— Eng.), vrij grote computer die
meerdere complexe taken tegelijkertijd kan verwerken en die d o o r veel mensen tegelijk gebruikt kan w o r d e n ; hoofdcomputer. De term
dateert uit de jaren zeventig.
Die eerste 'micro's', waarmee de handzame voor
gewone mensen bedoelde computers werden aangeduid, waren nauwelijks meer dan miniatuur-kopietjes van de grote, logge 'mainframes' en de 'mini's', die helemaal niet zo mini waren, maar ook
monsterapparaten.
De kunst van domme computers, 1988
De grote dynosaurussen van de computerindustrie heten mainframes.
Mens & Wetenschap, nr. 8/1989
De markt is totaal verpest door de personal computer, een apparaat waarvan de nieuwste versie
een rekenkracht en opslagcapaciteit heeft die ver-

gelijkbaar is met wat tien jaar geleden met goed
fatsoen 'een mainframe' mocht worden genoemd.
de Volkskrant, 19-05-90
Gedurende een worsteling van enkele decennia
heeft de computerbranche zich omhooggewerkt
van de produktie van al te zware vrachtwagens
(mainframes) naar de huidige, voor massaproduktie geschikte personenauto's (personal computers).
NRC Handelsblad,
17-08-95
EMC kondigt de Symmetrix 3000 Integrated Cached Disk Array-serie aan. Daarmee krijgen (grote) open systemen de beschikking over een opslagsysteem met specificaties die tot nu toe aan mainframes waren voorbehouden.
Personal Computer Magazine, september 1995
major (<— Eng.), grote maatschappij of instelling.
Een commissie binnen de Nederlandse Bioscoopbond buigt zich daar nu over. Een grootscheeps
onderzoeksproject wordt door alle 'majors' financieel ondersteund.
Haagse Post, 08-06-85
... deze multinationale major van de nep-superprodukties.
Film en Televisie, juli-augustus 1985
Voor een Amerikaanse 'major' is dit een radikaal
opgebouwde film die niet past bij hun gestroomlijnde produkties.
Knack, 06-11-85
makke (<—Jidd.; mv. makkes), informeel voor
'last, plaag, probleem, gebrek'.
Noos spoog uit. 'De makkes uit de goode!'
Siegfried E. van Praag: La Judith, 1980
Ganzen zijn beste bewakers, maar ze hebben één
makke: als je nooit, absoluut nooit naar ze kijkt,
beginnen ze te flippen en doen dan niets.
Bert Hiddema: Zwart geld, 198)
Dus dat was de makke al: ze hadden geen van allen de zin, maar ook niet de macht om te beslissen.
Rinus Ferdinandusse: De haren van de vos, 198)
Het zijn per slot hun makkese en niet de mijne.
Albert Mol: Wat zien ik, 1988
De makke van het huidige onderwijsstelsel is bovendien dat er maar één criterium is voor 'succes':
of je het diploma haalt, of niet.
de Volkskrant,
30-03-91
Want de HO heeft weinig tijd: het is de makke van
de VPRO dat alle programma's er zo lang duren, al-

tijd marathoninterviews, altijd hele 'zomeravonden'.
Vrij Nederland, 04-09-93
Maar de makke van de media is dat ze niet eens
een opvatting hebben over het juiste publieke en
privégedrag van politici.
Elsevier, 14-06-97
makken: niets te - hebben; geen cent te - hebben,
helemaal geen inbreng, invloed hebben; geen
rooie duit hebben. Tegenover dit laatste staat
een paar centen te makken hebben 'over flink
w a t geld beschikken'. Slanguitdrukking.
Het zal zeker een jaar duren en bijna een vermogen gaan kosten voordat ze ook maar iets te makken hebben op het Internet.
Kijk, februari 1995
Omdat de Duitse automobielfabrikant vanwege
haar vijftigjarig jubileum wel een paar centen te
makken heeft, besluit Pon de zaken groots aan te
pakken.
Nieuwe Revu, 23-12-97
manga (<—Jap. 'onfatsoenlijke plaatjes'), gewelddadig en met veel seks gekruid J a p a n s
stripverhaal; futuristisch Japans sprookje of
horrorverhaal. Er bestaan ook mangafilms:
populaire, van strips en videospelletjes afgeleide animatiefilms. In J a p a n w o r d e n van de pornostrips vele miljoenen verkocht. Japanse m a n nen zien dit soort harde beelden graag, hetgeen
te verklaren zou zijn vanuit de aldaar bestaande
cultuur t.a.v. de maagdelijkheid. Volgens m a n gakenners is het zelfs de Japanse wetgeving die
allerlei suggestieve voorstellingen t o t voorheen
aanmoedigde. Tot voor kort w a s het in J a p a n
verboden om s c h a a m h a a r en borsten in beeld te
brengen.
De Amerikaan Frederik Schodt wijdde een uitgebreide studie aan het verschijnsel van de 'manga',
het beeldverhaal.
Vinyl, november 1986
De manga-video's en -strips zijn uitgegroeid tot
Japans grootste kulturele exportprodukt. 'Manga'
betekent letterlijk onverantwoorde beelden en is de
term waarmee de agressieve tekenstijl wordt omschreven. Polygram bracht onlangs met groot sukses een lading van deze controversiële strips op de
Nederlandse markt. Eerst een onschuldige closeup van een meisjesborst, daarna een op en neer
gaande vuist van een masturberende jongeman.
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Tot daar geen probleem. Maar dan barst het lichaam open van een, zoals dat dan heet, 'mensbeest' en muteert het tot iets wat je best kunt omschrijven als een 'zesendertigvingerige darm waarvan de uiteinden sterke overeenkomsten vertonen
met derdegraads verbrande penissen'. In vergelijking met de volgende scène is dat echter nog een
heel braaf tafereel: een passerende scholier wordt
door de gefrustreerde darm op een erg gewelddadige manier verkracht.
De Morgen, 29-09-94
Japanse manga-video's vliegen de winkels uit.
Maar dat de films in Nederland te boek staan als
'geweld, seks en mutanten', is eerder de schuld van
de importeur dan van de veronderstelde Japanse
vulgariteit.
HF/De Tijd, 28-10-94
Ondanks een heel licht Daffy Duck-accent slaagt
dit duistere figuur erin om de chaotische oorlogssfeer van bepaalde manga-strips in muziek om te
zetten.
Wave, maart 1995
De harde manga-kosmos, de schijnwereld van geheroïseerd geweld, had altijd een tegengewicht,
menen de Japanse zielekneders.
Elsevier, 08-04-95
In verschillende Brusselse stripwinkels nam de
gerechtelijke politie gisteren honderden Frans- en
Japanstalige mangastrips in beslag.
De Morgen, 26-03-97
mani, informele verkorting van
manifestatie.
Nog maar zelden hebben de demo's (demonstraties), de mollies (molotovcocktails) en mani's (manifestaties) met kraken te maken.
Elsevier, 08-11-86
mantelzorg, h u l p , verleend aan zieken, bejaarden enz. door personen uit de kennissenkring.
Dit w o o r d w o r d t natuurlijk vooral gebruikt in
de gezondheidszorg, m a a r in politieke kringen
h o o r t men het ook wel eens gebruiken m . b . t . de
taken van sommige beleidsterreinen.
Mantelzorg: Weer zo'n stukje zachte-sector-jargon waarmee bedoeld wordt dat mensen elkaar
meer moeten helpen bij ziekte of dood of andere
nood. Burenhulp dus eigenlijk, maar waarom zégt
u dat dan niet, zodat iedereen begrijpt waar 't over
gaat.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Mantelzorg. In de serie 'Het gezin als hoeksteen
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\ an de samenleving" wordt met dit begrip bedoeld:
de hulp van buren, familie, vrienden en bekenden.
In verband met bezuinigingen op de volksgezond
heid en de maatschappelijke dienstverlening (o.a.
gezinszorg) kent het kabinet-Lubbers een grotere
rol toe aan de mantelzorg.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
198s
In de tweede plaats zijn er anno 1994 in Nederland naar verhouding nog erg veel mensen die de
tijd, conditie en mogelijkheden hebben om 'mantelzorg' te verschaffen: een hele generatie vrouwen
van middelbare leeftijd die nooit een betaalde baan
hebben gehad en langzamerhand 'uit de kinderen'
raken.
Elsevier, 08-10-94
De gemeente Utrecht wil een experiment starten
waarbij bijstandsgerechtigden die mantelzorg verrichten niet meer verplicht zijn te solliciteren.
Opzij, februari 1997
Hoe denkt de minister ooit te weten of alleen de
onterechte zorgvraag geremd is? Natuurlijk kan er
altijd een beroep op de mantelzorg - partner, kinderen, buren - worden gedaan, maar hoe groot is
dat beroep reeds?
Elsevier, 01-03-97
mantelzorger, iemand die aan mantelzorg'
doet.
Het wemelt in Nederland van de mantelzorgers
en om ieder asielzoekerscentrum spint zich een netwerk van vrijwilligers.
HP/De Tijd, 24-01-97
Het kabinet trekt vier miljoen gulden extra uit
voor ondersteuning van vrijwilligers die vaak
langdurig hun familie, buren of vrienden verzorgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven
minister Borst en staatssecretaris Terpstra van
VWS dat zij de positie van deze zogeheten mantelzorgers willen versterken.
de Volkskrant, 27-12-97
Map (acron. van Mestactieplan),
in Vlaanderen: decreet w a a r i n de bemestingsnormen worden vastgelegd. O n t w o r p e n door de V l a a m s e
minister van Milieuzaken De Batselier tijdens
de regering Van den Brande 1 ( 1 9 9 2 - 1 9 9 5 ) . H e t
o n t w e r p stuitte o p bikkelharde tegenstand van
boeren en veevoederbedrijven. De Batselier
keerde na de verkiezingen van mei 1995 m e t
meer terug in de regering. In 1998 w e r d er onderhandeld over een nieuw en strenger M e s t a c tieplan. O p n i e u w zorgde het M a p voor verhitte

relaties tussen de rooms-rode coalitiepartners.
Voor het nu voorliggende MAP-akkoord is, net
als voor het Nederlandse beleid, een uitvoering in
fasen vastgelegd. Tot 1998 gelden soepeler bemestingsnormen.
De Morgen, 06-01-95

man Amerikaans ambassadepersoneel (Carters
reddingspoging met helikopters liep dood in de
Perzische woestijn) kweekte diepe anti-Iraanse
sentimenten onder de Amerikaanse bevolking.
Elsevier, 09-08-97

Een jaar na het uiterst moeizaam bereikte compromis over het mestdecreet, blijkt het MAP nutteloos te zijn. Er zijn te veel achterpoortjes, er is teveel vee bijgekomen en dus ook te veel mest, zegt
Agalev. De doos van Pandora, ofwel de MAP-discussie, dreigt weer open te gaan.
De Morgen, 05-02-97
Straks evalueert Vlaanderen het Mestactieplan
(Map).
Knack, 07-01-98
Alle partners die betrokken zijn bij de aanscherping van het Mestactieplan (Map) blijken ervan uit
te gaan dat de aanval de beste verdediging is.
De Standaard, 27-02-98

margarinebriefje (naar anal, van
boterbriefje),
informele en schertsende benaming voor een
samenwoningsakte voor o n g e h u w d s a m e n w o nenden. Een dergelijke akte w e r d d o o r de Nederlandse regering in 1993 geïntroduceerd. In
de CDA-PvdA-coalitie w a s het idee gegroeid om
mensen zelf te laten kiezen of ze als 'alleen' d a n
wel ' s a m e n ' w o r d e n aangemerkt. Wie kiest
voor 'samen', laat d a t registreren door te trouw e n (het halen van een boterbriefje), of als dat
niet k a n , door een margarine brief je te halen.
' S a m e n ' betekent d a n recht o p gratis meeverzekeren in het ziekenfonds, een nabestaandenpensioen en een goedkope o v - k a a r t . M a a r tegelijkertijd is er de plicht elkaar financieel te ond e r h o u d e n en, als het misgaat, alimentatie te
betalen.

marathon-, voorvoegsel d a t aangeeft d a t iets
van zeer lange d u u r is, bijvoorbeeld in marathoninterview.
—» mega-'.
In mei 1991 las Freek de Jonge zijn roman 'Neerlands Bloed' voor in een marathonbijeenkomst van
twaalf uur.
de Volkskrant, 12-02-93
Want de HO heeft weinig tijd: het is de makke van
de VPRO dat alle programma's er zo lang duren, altijd marathoninterviews, altijd hele 'zomeravonden'.
Vrij Nederland, 04-09-93
Ter gelegenheid van de nieuwe editie van dit
werkje kunt u deelnemen aan het marathondebat
dat wordt gehouden op de website van zijn uitgever.
PC-Active, april 1997
Frost heeft een onaantastbare status, hij interviewt al dertig jaar op televisie en is beroemd van
zijn marathonreeks met Nixon over Watergate
waarin hij indertijd miljoenen investeerde, die er
ruimschoots uitkwamen.
Vrij Nederland, 03-05-97
Het afgelopen half jaar was Van Aartsen ook
voorzitter van de EU-ministers van landbouw en
visserij, een zware klus, want het gezelschap heeft
nogal eens marathonvergaderingen nodig om beslissingen te nemen.
HP/De Tijd, 11-07-97
De daarop volgende marathongijzeling van 241

Het kabinet maakte deze week bekend dat er
voor mensen die niet kunnen trouwen (homoparen, familieleden) een mogelijkheid komt zich bij
de burgerlijke stand te laten registreren. Wie zo'n
'margarinebriefje' haalt krijgt dezelfde rechten en
plichten als een echtpaar met een boterbriefje.
de Volkskrant, 02-04-93
De echte vraag is natuurlijk waarom mensen juist
nu weer massaal hun heil zoeken in huwelijksromantiek - net nu voor samenwonenden het margarinebriefje is geregeld en de notarissen al even bedreven zijn geraakt in het opstellen van samenlevingscontracten als in het regelen van echtscheidingsprocedures.
HP/De Tijd, 04-06-93
Ook 'margarinebriefje' is een woord dat nog niet
in de woordenboeken staat en dat de jongste tijd
populair is in de Nederlandse media.
De Standaard, 10-06-93
marge:rommelen in d e - , niet de kern van de
zaak behandelen; het probleem niet bij de wortels a a n p a k k e n ; er m a a r omheen draaien. Vaak
gezegd m.b.t. discussies waarbij o m de hete brij
gedraaid w o r d t , waarbij de essentie niet w o r d t
benaderd.
En wij als politie dweilen met de kraan open om
die criminaliteit te bestrijden. De echte oplossing
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voor het probleem ligt zowel bij een goede opvoeding en voorlichting als bij een harde aanpak in de
producerende landen, als bij een harde aanpak van
de grote landen, als bij een steviger aanpak in ons
land zelf. Ook hier moet de politie 'rommelen in de
marge' zonder dat het probleem bij de wortel
wordt aangepakt.
Frans Kwantes en Fred Hollinga: Géén paniek.
Het hart in bet blauwe pak, 1983
We tobden wat af, we rommelden heftig in de
marge van het vleselijke...
Marjan Berk: Op grote voet, 1997
matchen (<— Eng. to match 'bij elkaar passen' +
-en), combineren; bij elkaar doen passen. Informeel.
Met de een kan hij ontzettend goed praten, met
de ander gaat hij alleen maar naar concerten of
naar het café. Voordat een buddykoppel met een
cliënt 'gematcht' wordt, zoals wij dat noemen,
proberen we zo goed mogelijk te kijken naar eventuele aanknopingspunten.
Opzij, juni 1991
Matchen: combineren. 'Dat is niet te matchen.'
F^mile Bode en Menzo Willems: Binnenhofbargoens, T997
matennaaier, iemand die zijn kameraden 'verlinkt'. Slang; oorspronkelijk onder soldaten.
De Rijksrecherche, onder 'gewone' politie juist
berucht onder de naam 'matennaaiers'...
Vrij Nederland, 1^-11-86
De schipper uit Bruinisse krijgt kwalificaties toegevoegd die onder collega's minder gebruikelijk
zijn. 'Matenaaier' is de vriendelijkste.
de Volkskrant, 30-04-88
Is er bij de reguliere politie wel animo om 'matennaaiers' in dienst te nemen?
Vrij Nederland, 12-04-9-7
Toen Ajacied en slachtoffer Kiki Musampa bereid bleek om tegen Sanchez te getuigen, maakte
Feyenoord hem voor 'matennaaier' uit.
Elsevier, 03-OJ-97
Ik ben partijdig, toegegeven, maar dat kan ook
niet anders. Als je een matennaaier zoals Matthaus
in huis hebt, moet dat wel.
Nieuwe Revu, 18-06-97
matje, m o d i e u s , als enigszins ordinair beschouwd herenkapsel, met lang n e k h a a r dat afh a n g t als een 'matje'. Populair bij o.a. voetbal-
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lers en voetbalsupporters. Jeugdtaak
Toen mijn dochter tegen mij zei: 'Je moet eens
naar de kapper joh, zeker een beetje de voetbalsupporter uithangen met je matje,' drong het tot mij
door: ik bén een voetbalsupporter, een echte/
Vrij Nederland, 09-06-90
Ko heeft geen snor, hij heeft een matje.
Yvonne Kroonenberg: Zij houdt van hem. Hij ook,
'993

'Hij heb nog nooit van z'n leven iets gedaan!'
krijst een blondharig Rotterdams meisje als haar
vriend, een lange slungel met matje, onder luid
protest wordt afgevoerd.
Nieuwe Revu, 04-03-98
ook metonymisch voor iemand met zo'n kapsel.
Nu steekt ook de Manta-piloot zijn verschrikkelijke hoofd boven het autodak uit en beschimpt de
alcoholicus, maar dan is zelfs voor de junks de
maat vol. Zij schreeuwen nu eensgezind naar het
'matje', die scheldend wegscheurt.
HP/De Tijd, 04-11-94
maxrde-, jeugduitdrukking in Vlaanderen: 'je
van het; erg goed'.
Ik kleedde me niet hyper-excentriek, maar Madonna was wel een voorbeeld voor mijn garderobe.
Vandaag heb ik daar misschien niets meer mee te
maken, maar 'Material girl' was voor mij de max.
DS Magazine, 06-03-98
mayo, informele verkorting van mayonaise.
Weet je wat ik doe als ik depri ben? Eet ik twee
zakken friet leeg, met veel mayo.
Haagse Post, 19-09-87
McDonaldisering;Mcdonaldisatie (epon., naar de
Amerikaanse gebroeders M a c en Dick M c D o nald, die in 1948 een h a m b u r g e r r e s t a u r a n t
openden dat bekend werd o m de snelle service,
de lage prijzen en de constante kwaliteit), pejoratief voor 'vervlakking; cultureel verval'.
De Amerikaanse professor Georg Ritzer bijvoorbeeld windt zich op over de McDonaldisering van
Amerika (en de rest van de wereld). Hij bedoelt
daarmee de opmars van de fastfood-mentaliteit:
alles moet snel, eenvormig, efficiënt, mechanisch,
vaak ten koste van de kwaliteit.
NRC Handelsblad, 12-02-98
Zo verfijnt het ketensysteem zijn greep op de
winkelmarkt en dringt de kleine zelfstandige

steeds verder in het defensief. Na de McDonaldisering (steeds meer onpersoonlijke standaardformules), de Verblokkering (steeds meer gelijkvormige
winkelstraten) krijgen we nu de Demografisering
(alleen nog dingen voor de doelgroep in het schap,
nooit meer een verkeerd foldertje in de bus).
Jan Kuitenbrouwer in HP/De Tijd, 20-02-98
Maar wie fulmineert tegen de McDonaldisatie
van de maatschappij, neemt symptonen op de korrel.
Elsevier, 25-07-98
ME (acron. van myalgische
encefalomyelitis
'"spierpijnlijke" her sen- en ruggenmergontsteking'), postviraal vermoeidheidssyndroom, in
de v o l k s m o n d ook wel yuppieziekte
ofyuppiegriep* g e n o e m d en vooral v o o r k o m e n d bij
v r o u w e n . Als gevolg hiervan kan werken gedeeltelijk of helemaal onmogelijk w o r d e n . De
ziekte werd officieel niet in de medische handboeken o p g e n o m e n en w o r d t ook niet a a n de
medische faculteit onderwezen. De meeste artsen weten er geen raad mee. Patiënten met M E
heten niet echt ziek te zijn; het zit tussen de
oren '. Niettemin blijkt uit de vakliteratuur dat
M E geen nieuwe ziekte is. Sinds veertig jaar zijn
er regelmatig publicaties geweest over vergelijkbare uitputtingssyndromen, echter steeds
onder andere n a m e n , w a a r o n d e r Akureyri disease (naar een stadje o p IJsland w a a r de ziekte
werd beschreven), en Royal Free disease (naar
een Amerikaans ziekenhuis w a a r een epidemie
uitbrak). De Nederlandse schrijfster Renate
Dorrestein schreef een boek over h a a r ziekte,
onder de titel Heden ik.
Een gevoel van voortdurende uitputting, extreme
spiervermoeidheid, zelfs na geringe inspanning,
constante spierpijn, concentratie- en geheugenproblemen: enkele kenmerken van een aandoening,
veel voorkomend bij jonge vrouwen, die de naam
Myalgische Encefalomyelitis (M.E.) heeft gekregen.
Opzij, september 1989
Naar schatting vijftienduizend Nederlanders lijden aan een ziekte die niet bestaat. M.E., een mysterieuze kwaal met als kenmerk extreme vermoeidheid. Naar de oorzaak is het gissen; bij gebrek aan
remedie wordt de ziekte van medische zijde vaak
gebagatelliseerd.
Elsevier, 24-09-94
Veranderd in een reusachtig stuk stopverf, benen

van karnemelksepap en hersenen van koeievlaai.
Een griep die nooit meer overgaat. Z o beschrijven
ME-patiënten hoe het voelt om 'chronisch moe' te
zijn.
Opzij, december 1994
ME betekent letterlijk spierpijn en ontsteking van
de hersenen en het ruggemerg...
HP/De Tijd, 10-03-95
Toch lijden naar schatting zo'n 15.000 mensen in
ons land aan M E .
De Morgen, 10-05-9"/
Wat hebben we niet allemaal voor nieuwe ziektes
gekregen: dyslectie, anorexia, M E , weet-ik-veel.
Nieuwe Revu, 21-05-97
De benaming ' M E ' is nogal ongelukkig. Myalgisch staat voor spierpijn, en dat is inderdaad een
van de symptomen van de ziekte, maar encephalomyelitis duidt op ontstekingen in het hersen- of
ruggenmerg, en die zijn bij de patiënten nooit aangetoond.
HP/De Tijd, 15-08-97
medelander, eufemisme voor 'allochtoon'.
De Vietnamese medelander heeft het zwaar.
Elsevier, 28-10-89
In de modieuze hedendaagse discussies over
'minderheden' en al of niet vermeend 'racisme'
sluipt nogal eens het merkwaardige vooroordeel
binnen dat joden in Nederland zouden passen in
het rijtje: Turken, Marokkanen, Algerijnen, 'medelanders' dus en eigenlijk geen Nederlanders.
Elsevier, 21-05-94
Daar komt bij dat de sfeer rond het allochtonenprobleem sterk is veranderd. Er heerst een stemming van ongeduld en ergernis: het aloude doodknuffelen van onze medelanders is verdwenen.
HP/De Tijd, 28-11-97
media-adviseur, zie

mediatrainer*.

media-event (<— Eng.), gebeurtenis die veel aandacht krijgt in de media.
Met zijn gedurfde performance was schilder Rob
Scholte in één klap het middelpunt van een ware
media-event. Fotografen en cameramannen verdrongen zich vorige week vrijdag in de persruimte
van Schiphol om een levend kunstwerk te portretteren: De Man Zonder Benen.
Elsevier, 18-02-95
medialandschap, zie

landschap*.
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mediarem, eufemisme voor 'censuur'. Kind jaren tachtig gehoord op televisie.
mediasering(naar anal, van
medicalisering),
ontwikkeling waarbij steeds meer verschijnselen in het menselijk bestaan gecontroleerd worden door de media.
De televisie verliest zijn marketingwaarde: de mediasering blaast zichzelf op.
HP/De Tijd, 29-10-93
mediastilte, zie radiostilte".
Integendeel: juist dankzij Wolters' verzoek is er
zelden zoveel gepraat en geschreven over deze
moorden als afgelopen week. Jammer. Want op
zich is mediastilte geen slecht idee.
Nieuwe Revu, 05-02-97
mediatrainer, iemand die sportlieden, politici
enz. k l a a r s t o o m t voor hun optreden in de media. Hij of zij vertelt aan zijn cliënten welk p a k
ze moeten a a n t r e k k e n , hoe ze h u n haar moeten
k a m m e n enz. Hij wijst hen erop dat ze niet in
h u n neus mogen peuteren, geen jargon mogen
gebruiken m a a r begrijpelijke taal dienen te
spreken. O o k
media-adviseur.
Wie wel rijk willen worden, zijn de commerciële
mediatrainers. Uurprijzen van duizend gulden komen voor.
Nieuwe Revu, 12-03-97
medicijn(en)knaak, de eigen bijdrage van een
rijksdaalder voor geneesmiddelen. De ziekenfondsverzekerde m o e t een rijksdaalder per
voorgeschreven geneesmiddel betalen. Sinds februari 1 9 8 3 . Deze bezuinigingsmaatregel
moest volgens de toenmalige staatssecretaris
van Volksgezondheid, Van der Reijden, een
einde m a k e n aan de verspilling van medicijnen.
O m d a t er snel veel kritiek rees (de maatregel
zou meer kosten dan ze opleverde), werd de medicijnknaak na verloop van tijd afgevoerd.
We ( d e P v d A - M D c ) kunnen dus maar beperkt
bijstellen en binnen de bestaande middelen sommige zaken rechttrekken: de voordeurdelersregeling,
de medicijnenknaak, de arbeidstoeslag in de wet
tweeverdieners.
de Volkskrant, 24-08-85
Medicijnknaak levert het rijk 200 miljoen op.
NRC Handelsblad, 22-02-85
De uitwerking die het kabinet kiest, kan volgens
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de VN/ leiden rot vee! hogere eigen bijdragen voor
geneesmiddelen dan nu het geval is in het systeem
van de medicijnenknaak.
de Volkskrant, 1 1-07-87
Medicijnknaak leidt tot grote verspilling van geneesmiddelen.
Trouw, 01-07-88
Voor ziekenfondspatiënten blijft de medicijnknaak volgend jaar bestaan.
Het Parool, 19-11-88
mediweed, informeel voor ' o p recept verkrijgbare m a r i h u a n a ' . In het boek Marihuana, de
verboden medicijn van Lester Grinspoor en
James B. Bakalar, w o r d t een groot aantal gevallen beschreven, w a a r u i t de genezende werking
van het inhaleren van stuff moet blijken. Z o
zou cannabis misselijkheid bij chemotherapie
bestrijden.
Minister Borst van Volksgezondheid is ineens bereid geld beschikbaar te stellen voor onderzoek
naar de medische werking van marihuana. Eerder
al hadden coffeeshops zich bereid verklaard 'mediweed' te verkopen aan patiënten met een briefje
van de dokter.
HP/De Tijd, 29-08-97
meemoeder, vriendin van een lesbische moeder.
Deze laatste is de biologische moeder van het
kind, terwijl de meemoeder in feite de sociale
moeder is. In de jaren tachtig k w a m zij veel ter
sprake o m d a t h a a r juridische positie slecht is.
Bij testament kan men de meemoeder bijvoorbeeld voogdij geven, m a a r dat is niet altijd bindend. Van gedeelde ouderlijke m a c h t is vooralsnog geen sprake. Hiervan afgeleid: meemoederschap. —» meevader .
En nou zit ze met een minderwaardigheidskompleks en een kunstmatig geïnsimineerde deeltijdbaby die ze niet aankan en waar Femie en Oda
als meemoeders de hele dag voor op kunnen draaien.
Koos Meinderts en Harrie jekkers: Tejo, 1983
Lesbies (Mee)Moederschap: zo jan. start een
groep over wat je tegenkomt, vooroordelen, hetero-gewoontes, etc.
Opzij, januari 1987
De schrijvers pleiten ervoor dat de donor 'een
derde kan zijn op een voor het kind herkenbare en
legitieme plaats'. Een soort peetoom? Dan denk ik:
eerst moeten maar eens de rechten geregeld wor-

den van de 'meemoeder', die nu vogelvrij wordt
verklaard door het 'vaderrecht'.
de Volkskrant, 29-10-88
Het blijkt voor sommige relaties wel degelijk uit
te maken wie uiteindelijk het kind gebaard heeft en
wie de 'meemoeder' of de 'sociale moeder' is.
Het Parool, 15-04-89
Op elke school vind je wel een kind van lesbische
ouders. Lesbisch ouderschap wordt over het algemeen vrij goed getolereerd, zeggen de vrouwen.
Alleen bestaat er officieel geen juridische band tussen de mee-moeder en het kind.
De Morgen, 3 0-08-93
Het standbeeld van de ideale moeder is inmiddels
vervangen door een beeldengalerij waarin de carrièremoeder, de BOM-moeder, de part-time-moeder, de meemoeder, de alleenstaande moeder, de
uitgestelde moeder en de draagmoeder hun plaats
opeisen.
De Groene Amsterdammer,
16-12-93
De opvolgster van Sonja Barend, zoals ze wordt
genoemd, is nu de trotse meemoeder van een dochtertje.
Opzij, december 1997
Maakpappa's, wensouders, meemoeders, draagmoeders: Behalve tienduizenden kinderen heeft de
markt van kunstmatige voortplantingsmethoden
ook veel nieuwe soorten ouders voortgebracht,
waarvan de typering niet zelden op de lachspieren
werkt.
Elsevier, 31-01-98
meesteres, v r o u w die binnen een sadomasochistische relatie de d o m i n a n t e rol vervult. De term
k o m t al voor sinds het begin van de jaren tachtig, aanvankelijk meestal in de verbinding
strenge meesteres. —> dominatrix*.
Hij had gevraagd om 'de strengste meesteres die
ze kenden'.
Barend Toet: Het Katbmandukomplot,
1991
Als je snel binnen wilt zijn, moet je als meesteres
gaan werken. Je moet er een type voor zijn.
Nieuwe Revu, 30-09-92
meevader, homoseksuele vriend van een biologische vader. —» meemoeder*.
Een keer beweegt een kind de voorhuid van de
vader (of van de mee-vader zoals de woongroep het
omschrijft).
Vrij Nederland, 18-05-85

mega- (<— Gr. ' g r o o t ' ) , succesvol voorvoegsel
dat via de wetenschap en de computerwereld w a a r het ' i o 6 ' betekent: megaherz, megabyte algemene bekendheid heeft verworven, en d a t
zoveel is gaan betekenen als 'gigantisch g r o o t ' .
Talrijke samenstellingen, zoals megahit, megaster, megatrend. —> giga'.
Met deze band moet Jaap Eggermont in een verloren uurtje de mega-hit Simple Minds on 45 in elkaar kunnen zetten.
Oor, 02-11-85
De manier waarop The Residents originaliteit,
stringente geheimhouding van identiteit en megacultstatus combineren, karakteriseert hen als het
perfecte voorbeeld van een groep die thuishoort in
't Verdomhoekje.
Vinyl, november 1986
Bij Golden Earring ligt dat anders, dat zijn geen
megasterren, maar een beregoeie band met héél
veel fans in Nederland en België.
Backstage, februari 198J
US Gardens, een mega-tuttig maandblad over
voor- en achtertuinen en over de nieuwste privézwembaden.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
De verwarring onder de Hollywood-bazen nam
zeker niet af door films die wél megahits bleken.
Vrij Nederland, 04-08-90
De Amerikaanse popgroep R.E.M, veranderde
drie jaar geleden van typische cult-band in megaact.
Het Parool, 23-03-91
Het rapport noemt een aantal megatrends die bepalend zijn voor de toekomst van het geneesmiddel.
de Volkskrant, 16-04-93
En terwijl ze uitgroeit tot een mega-ster, hoeft ze
zich niets van critici, opdringerige fans of de roddelpers aan te trekken.
Elsevier, 06-12-96
megabioscoop, bioscoopcomplex met een groot
aantal zalen. —> megaplex*.
En eenmaal twaalfhoog ter redactie gearriveerd,
kan ik zowaar het toekomstige Ajax-stadion in
aanbouw bewonderen. Ooit moet hier een modern
uitgaanscentrum verrijzen, met een mega-bioscoop.
Nieuwe Revu, 11-o 1-95
De plannen voor megabioscopen blijven de gemoederen in de regio's Rotterdam en Amsterdam
verhitten.
Trouw, 24-03-95
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Als niemand al weet dat die naam op de pui van
al die megabioscopen verwijst naar Charles Pathë,
eens de grootste bioscoopgigant en filmdistributeur van Frankrijk - en de rest van de wereld - wie
weet dan wel dat er in de jaren zestig een illuster
groepje Franse filmcritici van een al even illuster
Frans filmblad de pen neerlegde teneinde zelf films
te gaan maken?
HP/De Tijd, 2^-05-97
De Heizel, en vooral de parking van megabioscoop 'Kineapolis', is al jaren bekend voor het stelen én laten stelen van auto's.
Knack, 25-06-97
megabits, dubbelgelede bus of h a r m o n i c a b u s
met een lengte van 25 meter en meer d a n 2 0 0
zitplaatsen. Eind jaren tachtig in het straatbeeld verschenen. In november 1988 werden
met een dergelijke bus proefritten gehouden o p
de lijn P u r m e r e n d - A m s t e r d a m , de drukste lijn
van Nederland. Voordeel van dit soort bussen is
dat ze de afstand sneller afleggen en bovendien
goedkoper zijn d a n de trein. Bron: de Volkskrant (juiste d a t u m ontbreekt, vermoedelijk
eind jaren tachtig).
megafoondiplomatie, ongelukkige politieke
manoeuvreerwijze, waarbij luidruchtig zaken
w o r d e n verkondigd die beter discreet k u n n e n
w o r d e n behandeld.
Maar door de megafoon-diplomatie van de jongste weken is Maastricht een plaats geworden waar
het Britse team straks 'wint' of 'verliest'.
De Morgen, 04-12-91
Lubbers: 'Ik zeg: laten we nu eens ophouden met
die megafoon-diplomatie en rustig praten.'
NRC Handelsblad, 17-12-93
De minister ontkende wel dat hij zich vorige
week in Brussel schuldig gemaakt zou hebben aan
'megafoondiplomatie' inzake de kwestie-Duisenberg.
Trouw, 14-11-97
'Ik ben bepaald ongelukkig met de megafoondiplomatie van Zalm,' zei D66-buitenlandspecialist
Van den Bosch.
NRC Handelsblad,
19-11-97
mega park, super-industrieterrein, meestal aangelegd in agrarisch gebied. Andere samenstellingen met -park zijn o.a. computerpark\
landschapspark*.
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Net zoals bi) twee eerdere megapark-plannen
(tussen Harlingen en Franeker en bij Joure) stribbelt de plaatselijke bevolking hevig tegen.
de Volkskrant, / 6-07-9?
megapiex, bioscoopcomplex met een groot aantal zalen, meestal buiten de stadskern gelegen.
—> megabioscoop*,
multiplex*.
Het nieuws dat het bedrijf van de Belgische familie Bert een 'megapiex' (een superbioscoop) met
8000 stoelen en 24 zalen in Diemen wil gaan bouwen, is in de Nederlandse bioscoopwereld als een
bom ingeslagen.
NRC Handelsblad, 11-03-94
Als het aan de gemeente ligt, behoort de blinde
vlek op de kaart binnenkort tot het verleden. Dan
zal hier een megapiex verrijzen, de eerste superbioscoop in de Randstad.
Elsevier, 09-04-94
F.n dan is er Decatron. Het bedrijf van de Belgische families Bert en Claeys exploiteert onder meer
de 'megapiexen' Kinepolis in Brussel en Metropolis in Antwerpen, met 7600 zitplaatsen de grootste
bioscoop ter wereld.
HP/De Tijd, 14-04-95
Het bioscoopbezoek in Nederland stelt 's zomers
weinig voor. Terwijl in het kokend hete Amerika de
'blockbusters' goede zaken doen in airco megapiexen, weten wij Nederlanders beter.
Nieuwe Revu, 23-08-95
Nu het megapiex van Pathé het hart van het Rotterdamse International Filmfestival vormt, lijkt de
schaalvergroting van wat 26 edities geleden begon
als een intieme bijeenkomst voor cinefielen (a la
oprichter Huub Bals) voltooid.
Elsevier, 08-02-97
meid, informeel voor 'meisje, v r o u w ' ; o.a. gebruikt in progressieve of feministische kring.
Sinds eind jaren zeventig. In het algemeen
klinkt meid nogal pejoratief en is meisje het
neutrale w o o r d . Voor de feministen getuigt
echter juist die laatste verkleinvorm van geringschatting.
Meid van 17 zoekt knullen om mee te schrijven,
hou van funk, slapen en lachen.
Zoekertje in Swing, juni 1986
Toffe anarchistische meid zoekt soortgelijke correspondenten die wat afweten van alles en nog
wat.
Fabiola, november 1986

De Mary Jane Girls zijn vier eigentijds-sexy meiden die, gekleed in lingerie en netkousen, in kleur
variëren van melkblank tot uitgesproken zwart.
Opzij, maart 1987

punt Kinderporno van start, dat klachten verzamelt en vervolgens de bedrijven benadert die particulieren toegang geven tot Internet.
Trouw, 14-11-97

meidenband,-groep, popgroep, bestaande uit
enkel vrouwen.
... de reggae-spelende meidengroep Amazulu.
Oor, 07-05-83
Ingle Nook is dus niet de enige, maar wel één van
de bekendere meidenbands.
Vrij Nederland, 10-03-84
... de Screaming Sirens, een meidengroep die zo
uit een jaren vijftig film over meedogenloze bendes
gestapt kon zijn.
Vinyl, november 1986
De allerpopulairste meidengroep aller tijden.
Popfoto, april 1988
Vroeger had je Luv' en Babe en de Dolly Dots.
Hapklare meidenbands volgens een concept van de
producer.
Nieuwe Revu, 12-03-97
Het Britse vorstenhuis scoort aanzienlijk beter
dan bijvoorbeeld de populaire meidengroep Spice
Girls, die slechts 2,5 miljoen maal per maand bezoek hebben gehad van internet-gebruikers.
Trouw, 09-05-97

Melkertbaan (epon., naar Ad Melkert, minister
van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Kok),
goeddeels ongeschoold werk, gesubsidieerd
door de Staat, waarvoor werklozen door de sociale dienst in Nederland opgeroepen kunnen
worden. Meestal gaat het om nieuw gecreëerde
overheidsbanen in de zorg en in de veiligheid,
de zgn. kunstbanen. Soms zijn het ook experimenten waarbij het uitkeringsgeld van een
werkloze wordt gebruikt om hem of haar in
dienst te krijgen bij een commercieel bedrijf,
dat daardoor zeer lage arbeidskosten heeft. De
bedoeling is ook om baanlozen aan werkervaring te helpen. Sinds begin 1995. Iemand met
zo'n baan noemt men schertsend een
Melketier*. Eind jaren negentig krijgt Melkerts
idee navolging in België: minister van Arbeid
Miet Smet (CVP) creëert de zgn. Smetbanen*:
nieuwe banen voor langdurig werklozen via activering van werkloosheidsuitkeringen. Banen
voor laaggeschoolden die te duur worden, worden gesubsidieerd. Er wordt gedacht aan allerlei dienstverlenende activiteiten: inpakken of
thuisbezorgen van boodschappen, kinderopvang in bedrijven of voor klanten, vervoer van
materiaal enz.

meidenhuis, toevluchtsoord voor weggelopen
meisjes. Meermaals gehoord begin jaren tachtigmeidenmoeder, erg jonge, vaak ongehuwde
moeder.
Daarnaast wonen er op dit moment dertien 'meidenmoeders' in de leeftijd van vijftien tot zesentwintig jaar. Veel van hen zijn Surinaams.
De Groene Amsterdammer, 16-12-92
meldpunt, plaats waar men terecht kan om iets
te melden. —> kliklijn".
Het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT)
wordt overspoeld door meldingen van ongebruikelijke - zwart geld - transacties.
Software Magazine, nr. 8/1996
We zijn tegen betutteling, we willen geen outcast
worden en proberen daarom de verdere wettelijke
inperking van roken tegen te gaan. Via ons nieuwe
meldpunt willen we een zwartboek samenstellen.
HP/De Tijd, 29-08-97
Daarnaast ging ruim een jaar geleden het Meld-

De directeur van een thuiszorginstelling deed
kond van zijn verbazing dat hij voor zijn zes Melkert-banen maar geen sollicitanten krijgt aangeboden van Sociale Dienst en Arbeidsbureau.
Elsevier, 30-09-95
De regeringspartijen werken naarstig aan een oplossing voor het gerezen conflict over de financiering van klasse-assistenten in het basisonderwijs.
Vast staat inmiddels dat het voorstel van D66 en
WD om de benodigde honderd miljoen gulden te
onttrekken aan het banenplan voor langdurig
werklozen - de zogenaamde Melkert-banen - weer
van de baan is.
Trouw, 06-10-95
Goed nieuws voor bewoners van de binnenstad
van Leiden. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, zal vanaf komend najaar
oud papier huis aan huis worden opgehaald. Een
vorm van dienstverlening die mogelijk wordt
dankzij het verschijnsel Melkert-banen.
NRC Handelsblad, 25-07-96
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Als je als overheid nu iets wilt doen aan de ar
beidsparticipatie van lager opgeleide vrouwen, zoals is aangekondigd in de Sociale Nota i 997, dan
begin je natuurlijk met het wegnemen van belemmeringen op weg naar werk. Het opheffen van discriminatie bij Melkertbanen is dan een eerste stapje.
Opzij, januari 1997
De stichting Welzijn moet wegens bezuinigingen
dit jaar vier mensen kwijt. Neem maar van mij
aan: die functies worden opgevuld met banenpoolers of Melkertbanen.
HP/DeTijd,
14-03-97
De beloning van een zogenoemde Melkertbaan
wordt verhoogd, zo heeft de ministerraad gisteren
besloten.
NRC Handelsblad, 04-07-97
Melketier, schertsende benaming voor iemand
met een
Melkertbaan*.
Kunstbanen, Melketiers, nepwerk. Z o noemden
critici van het werkgelegenheidsbeleid van minister Ad Melkert van Sociale Zaken 'zijn' Melkertbanen.
Elsevier, 13-11-97
Bovendien promoveerde hij tussen neus en lippen
'tijdelijke' Melketiers tot nooit meer te lozen rijksambtenaren, zonder dat Gerrit Zalm - die volgens
het regeerakkoord het aantal formatieplaatsen bij
het Rijk niet mocht verhogen - daartegen optrad.
Elsevier, 04-04-98
melkrobot, systeem w a a r m e e koeien elektronisch k u n n e n w o r d e n gemolken. Sensors w o r den automatisch n a a r de uiers geleid. Z o d r a de
koe geen melk meer geeft, koppelt de robot het
systeem los.
De melkrobot maakt iedereen blij. De boer ziet
de melkproductie van zijn Clara's fors omhooggaan, want de koeien melden zich voortaan wel
drie keer per dag. De boerenzoon is ook gelukkig.
Nu de wekker niet meer afgaat bij het krieken van
de dag, kan hij zijn meisje meenemen voor een
avondje film.
HP/DeTijd,
14-08-98
mellow (<r- Eng. 'rijp, zacht, w a r m ' ) , bepaalde
variant van de bouse(muziek*):
vrolijk en minder agressief d a n gewone house, met veel zang.
D o o r sommigen denigrerend watjes -muziek
genoemd.

428

Ken bezoek aan de Hollandse house met haar vele
kamers: tussen de snelle gabberhouse en de mei
low-house met minder dan honderdvijftig beatsper-minute zijn er acid, ambient, techno en trance.
Vrij Nederland, 25-09-93
Naast gabber uit de Rijnmond is 'mellow' de Nederlandse bijdrage aan de danscultuur: een verzamelnaam voor alles wat niet gabber is en toch Nederlands. In de praktijk komt dat neer op veel percussie, poly-ritmiek en vooral veel 'gute Launen'.
Wave, oktober 1994
Maar als ik om twee uur, na een inspectie binnen
- tegenvallende drukte, veel 'mellow-house',
klachten over het lage volume van de muziek weer buitenkom, is er niemand meer.
HP/DeTijd,
08-01-9s
In La Xala werd de nieuwste mellow en clubhouse gedraaid door top-Dj's als Marceloen Jean
van de iT.
Nieuwe Revu, 22-01-97
menskracht, feministische term ter vervanging
van het als seksistisch ervaren mankracht. Een
mooi voorbeeld van politiek* correct taalgebruik.
Menskracht, feministische nieuwspraak voor
mankracht, in welk woord de nadruk te veel ligt op
de kracht van de man. De man dus niet langer als
heer der schepping, maar de vrouw in een evenwaardige positie, als dame der schepping.
Albert Hofstede: Parlementaal. Een verwarrend
woordenboekje,
1991
menu, lijst met mogelijkheden waarover een
c o m p u t e r p r o g r a m m a beschikt en waaruit de
gebruiker een keuze kan m a k e n , bijvoorbeeld
tekst cursief of vet zetten, een laatste handeling
ongedaan m a k e n enz. Dergelijke m e n u ' s zijn
meestal zichtbaar op het scherm, m a a r soms
moeten ze ook opgeroepen w o r d e n via een zgn.
menubalk.
Menu. Een door een programma op het scherm
gebrachte lijst van keuzemogelijkheden. De gebruiker kan uit deze lijst zijn keuze maken, al naar
gelang van de taak die hij wil verrichten.
Het geïllustreerde computerwoordenboek,
1984
Als iemand tegenwoordig wil schelden op een
vormgever achter de computer, dan wordt over zo
iemand gezegd dat hij of zij uitsluitend 'het menu
aanspreekt'.
Vrij Nederland, 1 9-01,-88

mep: de volle-, informeel voor 'het volledige bedrag'.
Het jaar daarop is de subsidie nul en draait de ondernemer op voor de volle mep.
Elsevier, 25-01-97
Dat Microsoft en WordPerfect zich de woede op
diezelfde hals halen van de kopers, die onlangs nog
voor de volle mep winkelden, dat spreekt voor
zich.
Computer'.Totaal, februari 1997
De plek waar ze te koop zijn, verschilt: de volle
mep-cd bij de platenzaak en de tientjesvariant
overal - bij de drogist, de boekhandel, de kledingwinkel, de H E M A , de benzinepomp, de supermarkt, de schoenenwinkel, en nu ook de fietsen,
bij Halfords.
Elsevier, 14-06-97
merengue (<— Am.-Sp <— creools <— Fr. mérengue 'schuimgebakje'), levendige dansmuziek en
de daarbij horende d a n s , o n t s t a a n in de D o m i nicaanse Republiek. M e r e n g u e bestaat uit een
combinatie van Afrikaanse en Spaanse elementen.
Op uitgelaten wijze nodigt Francinet iedereen
ten dans voor de merengue.
de Volkskrant, 08-05-87
Lambada, merengue, salsa, de wereld een dansfeest.
Ronald Giphart: Gipb, 1993
Merengue is makkelijk, maar ik ben er niet mee
opgegroeid, dus ik druk me tegen hem aan om te
voelen wat hij wil.
Lydia Rood: Gedeelde genoegens, 1996
Tijdens een intieme merengue met een Antilliaan
drink je geen thee.
HP/DeTijd,
18-07-97
meta (<— Gr. 'tussen; na; verder d a n ' ) , jeugdterm voor 'iets d a t achteraf k o m t ' . Als bijvoeglijk n a a m w o o r d of voorvoegsel; voorheen
k w a m het w o o r d enkel in samenstellingen
voor.
Jullie begrijpen er langzamerhand niets meer
van. Anders hadden jullie dat programma van die
Gary Shandling niet ingekocht, die twintig jaar na
de uitvinding van de televisie-over-televisie-grap
nog eens met een meta-'situation comedy' aankomt.
Haagse Post, 19-12-87

ook in de betekenis 'sophisticated, cultureel'.
'Hij moet alleen wel oppassen dat hij tè intueel
wordt. Te meta.' 'Ja maar dat is nu juist het geniale:
het is wild en gestyleerd tegelijk. Het is "oer" èn
"meta".' 'Ja nee, ik bedoel: het wordt al gauw
méta-meta.'
Jan Kuitenbrouwer: Turbotaai, 1987
metal (<— Eng.), afkorting van heavy" metal.
Vnl. gebruikt in samenstellingen.
Er zullen dan ook weinig metal-fans geweest zijn
die de release van hun eerste echte elpee met ontembare gretigheid hebben afgewacht.
Oor, 26-03-83
Een van de beste metalbands aan de Amerikaanse
Oostkust is Anthrax.
Backstage, februari 1986
... sommige schijven uit het metal-kamp.
Vinyl, september 1986
Mede dankzij de ballad Nothing Else Matters,
uit '92, is Metallica uitgegroeid tot een van de
populairste metal-bands van dit moment.
Nieuwe Revu, 05-06-96
Eens golden 'hardrockers' en hun moderne metal-nazaten als het ruigste van het ruigste, zowel
wat betreft muziek als concertrituelen ('headbangen, stage-diven').
Elsevier, 15-02-97
De muziek, die op de band stond en daardoor
nogal mechanisch en schel klonk, maakte duidelijk
hoezeer de Osdorp Posse de afgelopen jaren beïnvloed is door 'metal'.
NRCHandelsblad,
28-03-97
metalhead (<— Eng.), heavy*
metal-ianaat.
Iedereen was er dan ook. Dat wil zeggen, iedereen die als 'metalhead' maar een beetje serieus genomen wil worden.
Oor, 21-02-87
Punks, met en zonder hanenkammen, metalheads, alto's, psychobillies en 'gewone' jongeren
lopen door elkaar.
Nieuwe Revu, 31-12-97
meter: voor g e e n - , helemaal niet. Informele uitdrukking.
Want echt zingen kon Smith nog altijd voor geen
meter.
Oor, 26-03-88
Ik geloof Groen natuurlijk voor geen meter.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
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... voor zijn dood verkochten zijn platen voor
geen meter...
Het Parool, 01-02-92
methadon bus, autobus w a a r i n heroïneverslaafden gratis m e t h a d o n , een synthetisch vervangingsmiddel voor heroïne, k u n n e n krijgen. Een
vondst van de R o t t e r d a m s e a m b t e n a a r J a a p
Jong. Sinds het midden van de jaren tachtig.
Zit daar niet zo bedaard / de methadonbus, roept
u d a a r / m a a r ik heb geen strippenkaart.
Freek de Jonge: Het damestasje, 1987
Gisteren was Shuster in Amsterdam om zich te
laten voorlichten over de methadonbus en het omruilen van spuiten.
Het Parool, 23-07-88
Ook de negatieve clichés over Holland blijven in
de film buiten beeld. Dus geen junkies, methadonbusjes, coffeeshops en de Wallen.
Trouw, 20-12-96
Kort nadat de methadonbus 's ochtends is vertrokken, stromen de junks op hun gejatte fietsen
naar het Binnengasthuisterrein van de UvA - op
zoek naar kopers.
HP/De Tijd, 30-05-97
meute, wielerpeloton.
Toen de Pélissiers even van de fiets moesten ging
de hele meute er vandoor.
Wim Amels: De geschiedenis van de Tour de France, 1984
Het kwartet werkte goed samen en kreeg meer
dan tien minuten van de rustig pedalerende meute.
Trouw, 20-06-97
Mexican wave (<— Eng.), voor de definitie zie
wave*. Informeel.
Het pretvirus is op het parlement overgeslagen,
waar premier Wim Kok zelfs de 'Mexican wave'
wilde inzetten.
Elsevier, 28-09-96
Mickey Mousegeld (<- Am.-Eng. Mickey
Mouse
money), slangaanduiding voor vreemd geld dat
weinig w a a r d is, boterzachte valuta.
Dit paradijs is alleen binnen handbereik voor degenen die over harde valuta beschikken. Meticais
(het 'Mickey Mouse-geld' van Mozambique) worden er niet geaccepteerd, zodat alleen de buitenlandse elite en een handjevol Mozambikanen er
kunnen kopen.
de Volkskrant, 03-07-87
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middenveld, zie maatschappelijk
middenveld.
Het middenveld, ook het machtige groene front,
heeft zich moeiteloos aangepast aan de nieuwe situatie en doet even soepel zaken met paars als
voorheen met het CDA.
Elsevier, os-07-97
Te denken valt aan de ambtelijke integriteit, de
spanning tussen gedogen en verbieden, de aanwezigheid van externe consultants, de bereidheid tot
openbaarheid van 'paars', de positie van het middenveld, het politieke toezicht op de regiokorpsen
van de politie, de voortgaande misère bij de vorming van stadsprovincies en het ongemak met lokale referenda.
NRCHandelsblad,
01-08-97
Opmerkelijk genoeg zorgt de jubel over het overlegmodel, dat voor de huidige banengroei zou zorgen, tegelijkertijd voor een kentering in de eerder
bekritiseerde rol van het 'middenveld'.
Elsevier, 09-0^-98
middle-of-the-road (<— Eng.), middelmatig; p o pulair; weinig risico's nemend. Zowel bijvoeglijk als zelfstandig n a a m w o o r d . Middle-ofthe-roadmuziek
is commerciële p o p m u z i e k ,
bestemd voor de grote massa, het midden
houdend tussen rock en schlager; meestal
in samenstellingen als
middle-of-the-roadband. Sinds eind jaren zeventig. A n n o 1997 is
de term in nog geen enkel w o o r d e n b o e k opgenomen.
Céline Dion is de jongste van veertien kinderen,
hetgeen wellicht verklaart waarom haar repertoire
van meet af aan erg 'middle of the road' klinkt.
Nieuwe Revu, datum niet bekend
'Zeg nu zelf,' zegt Van der Reijden retorisch, 'als
je aan Veronica denkt, denk je in de eerste plaats
aan "middle of the road" en aan pop, dus aan z en
3Vrij Nederland, 18-06-94
Voor het vertolken van de titelnummers van de
Bond-films wordt meestal een populaire zanger of
zangeres aangetrokken. Het liefst uit de categorie
'middle of the road', want het Bond-instituut
speelt graag op zeker.
Oor, 13-12-97
Het album fladdert wat tussen hiphop en pop,
om uiteindelijk toch de (veilige) middle of the road
te blijven volgen.
Nieuwe Revu, 24-09-97
In de ballads klinkt ze uitermate aantrekkelijk,

de overige nummers op haar titelloze debuutplaat
zijn een beetje 'middle of the road'.
HP/DeTijd,
16-01-98
Mien (Miep) Modaal, zie Jan*

Modaal.

milieuambtenaar, a m b t e n a a r die m o e t controleren of iedereen de milieuvoorschriften naleeft.
In de media vinden we regelmatig woedende
stukjes over hondepoep. In Amsterdam lopen speciaal daarvoor aangestelde 'milieuambtenaren'
rond om bezitters van honden te controleren op
het bij zich dragen van een poepzakje voor het geval de hond niet precies in de goot heeft gemikt.
Elsevier, 27-02-93
milieubijstandsteam, groep rechercheurs, belast
met het opsporen van zware milieudelicten.
Van Dop, sinds kort korpschef van de gemeentepolitie in Roosendaal, had zes jaar lang de leiding
over het milieubijstandsteam (MBT) van het ministerie van V R O M . Deze week kwam hij in het
nieuws door uitspraken over toenemende omkoopbaarheid van ambtenaren door milieucriminelen.
Het Parool, 23-03-91
Het Milieubijstandsteam is geen ploeg van
krachtpatsers, die bij onraad uitrukt om een verdacht bedrijf keihard aan te pakken. Het ondersteunt andere opsporingsdiensten en de officier van
justitie bij het onderzoek naar milieucriminaliteit.
de Volkskrant,
02-11-91
milieubox, b a k w a a r i n klein gevaarlijk afval,
zoals batterijen, cosmetica, o n d e r h o u d s m i d d e len of benzinerestjes, gedeponeerd dient te w o r den.
Is het mogelijk dat een goeie uitvinding als de milieubox (officieel KCA-box - klein chemisch afval geheten) ontploft en een hele bijkeuken zo ongeveer wegvaagt?
Trouw, 19-08-91
Gisteren werden in het stadhuis van Hasselt de
eerste Vlaamse milieuboxen aan de pers voorgesteld. Dat de milieubox er uiteindelijk toch op tijd
gekomen is mag een klein wonder heten, want
naast problemen bij de aanbesteding dreigde er
ook bij de produktie van alles mis te gaan.
De Morgen,
iy-01-92
Schandalen van alle soorten en gewichten volgen
elkaar op: gewezen PS-minister Alain Van der Biest
in de cel op verdenking van de moord op André

Cools, cvp-minister Theo Kelchtermans beschuldigd van geknoei met zijn milieuboxen, vice-premier Elio Di Rupo en Waals minister Jean-Pierre
Grafé in opspraak voor pedofilie, enzovoort.
DS Magazine, 27-12-96
milieubus, zie citaat. O o k wel cumulobus" genoemd.
De milieubus maakt gebruik van de energie die
vrijkomt bij het remmen. Die wordt opgeslagen in
een druksysteem en wordt gebruikt om na een stop
te kunnen wegrijden. De grote voordelen zijn: minder uitstoot van vervuilende stoffen, minder lawaai, minder brandstofverbruik en minder slijtagede Volkskrant, 15-11-86
milieugebruiksruimte, zie citaat.
Pronk zei dat er in 'Een wereld van verschil' zeer
harde uitspraken staan over duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu in de economische ontwikkeling van de Derde Wereld. Eén daarvan is dat de zogenoemde 'milieugebruiksruimte'
(de speelruimte die er is om economische activiteiten te bedrijven zonder het milieu te schaden) niet
verder mag worden ingekrompen en eerder nog
moet worden vergroot.
de Volkskrant, 23-11-90
Zelfs premier Lubbers en Alders' eigen partijleider, vice-premier Kok, lieten hem in de kou staan.
'Lubbers heeft in de verkiezingscampagne van
1989 alles en iedereen in milieudoelstellingen overtroffen door te beloven dat de uitstoot van c o 2
jaarlijks met twee procent zou dalen. Hij onderschreef toen het idee van de "milieugebruiksruimt e " - de gedachte dat je slechts een beperkte hap uit
de natuurlijke leefomgeving mag halen.'
Elsevier, ij-12-94
milieuheffing, belasting o p milieuvervuilende
p r o d u c t e n . —> ecotaks*.
Het kabinet is van plan de milieuheffing op gas
en elektriciteit stapsgewijs in te voeren. Gezinnen
zullen daardoor in het eerste jaar van deze heffing
-volgens plan 1 9 9 6 - 7 5 a 90 gulden meer aan
energie kwijt zijn.
de Volkskrant, 31-12-94
milieukeuring, het keuren (van auto's) o p de
schadelijkheid voor het milieu.
Smit-Kroes en haar collega van Milieubeheer
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Nijpels, willen voorts een jaarlijkse verplichte 'milieukeuring' voor auto's die ouder zijn dan een
jaar. Dit onderzoek wordt mogelijk uitgevoerd
door de Stichting veiligheidsinspecties vv N - die
het blauwe stickertje op de voorruit afgeven.
NRCHandelsblad,
20-06-87
Minister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) wil
dat auto's ieder jaar een verplichte milieukeuring
ondergaan. Daarbij gaat het om een zodanige afstelling van de motor, contactpuntjes, bougies en
ontsteking dat auto's zo schoon mogelijk rijden en
zo weinig mogelijk brandstof verbruiken. Op lawaaiproduktie, veroorzaakt door bijvoorbeeld een
kapotte uitlaat, wordt niet gekeurd.
de Volkskrant, 20-06-87
milieukeurmerk, zie citaat.
Minister Alders van Milieubeheer wil dit jaar een
begin maken met de introductie van een milieukeurmerk. Het is een van de in het oog springende
puntjes uit het vorig jaar gepresenteerde Nationaal
Milieubeleidsplan-plus. Een officieel logo of vignet op bepaalde produkten, dat iets zegt over de
milieuvriendelijkheid van die spullen.
de Volkskrant,
13-04-91
militair-industrieel complex (<— Am.-Eng. military industrial complex), de belangenvermenging
van politiek, leger en bedrijfsleven; de w a p e n industrie. De t e r m dook voor het eerst o p in de
Verenigde Staten in de afscheidstoespraak van
president D w i g h t D . Eisenhower o p 17 januari
1961.
In een kennelijke toespeling op het 'militair-industriële complex' in de Verenigde Staten zei hij
(Gorbatsjov-MDC) dat'mensen die beslissingen
nemen, moeten beseffen op welke manier politiek
wordt gemaakt'.
NRC Handelsblad,
21-11-85
Steeds meer verhalen verschijnen er over de
merkwaardige banden tussen Vanden Boeynants
en het militair-industrieel complex.
Trouw, 21-01-89
Het militair-industrieel complex valt onder een
tiental ministeries, zoals die van luchtvaartindustrie, van kernenergie, van defensie-industrie en
van elektronika. Tezamen vormen zij een machtig
bolwerk dat zich zeer effectief tegen hervormingsplannen van de regering kan verzetten.
NRC Handelsblad,
07-09-90
Z o is de zorgsector in Nederland een omvangrij-
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ke belangengroep die meer te verteren heeft dan
het militair-industriële complex.
HP/De Tijd, 30-05-9millennium- (<— Lat. 'tijdperk van duizend
jaar'), als eerste lid van samenstellingen als millenniumprobleem
en millenniumbug.
Deze
woorden refereren aan de computerproblemen
bij de overgang van 20ste naar 21ste eeuw. Veel
computerklokken zouden van het jaar 99 naar
het jaar 0 0 verspringen, en dus in feite bijna een
eeuw teruggaan: van het jaar 1999 naar r 900.
De angst is dat hierdoor allerlei dingen e n o r m
fout zullen lopen. Bejaarden zouden bijvoorbeeld geen pensioen meer krijgen: de computer
gaat er plotseling van uit dat ze veel te jong of
niet eens geboren zijn.
Het Internet heeft hen getransformeerd tot herauten van een nieuwe tijd, terwijl het fiasco van
de eeuw - het millenniumprobleem - zorgt voor
nauwelijks te vervullen banengroei.
de Volkskrant, 27-12-97
Het ongenuanceerde dwepen met het 'fin de siècle', met het millenniumgevoel, met de eeuwwisseling die een breuk in onze tijdsbeleving zou betekenen, omdat we afscheid zouden moeten nemen van
onze zogenaamde twintigste-eeuwse identiteit.
Nieuwe Re vu, 31-12-97
U heeft er wellicht al van gehoord, van de millenniumbom. Vroeger werden computerprogramma's
zo geschreven dat jaartallen door twee in plaats
van vier cijfers werden geschreven. Systeemgeheugen was toen nog zo duur dat op elke bit beknibbeld werd. 1973 werd gewoon 73. Tot de computer
op 1 januari 2000 overschakelt van 99 naar 00...
De computer herkent 00 als 1900 en niet als 2000.
Ofwel crasht het systeem dan, ofwel slaat de computer onlogische wartaal uit.
De Standaard, 27-02-98
Tenslotte wil ik wijzen op de financiële gevolgen
van het millenniumprobleem die in financieel opzicht desastreus kunnen zijn voor sommige bedrijven.
Vrij Nederland, 14-03-98
Laatst had ik een veertiger, opgeleid in Cobol, de
programmeertaal die nodig is om het millenniumprobleem op te lossen.
Elsevier, 28-01,-98
Voor het jaar 2000 hebben computer-consultants
de 'millennium-bug' uitgevonden. Een ietwat minder apocalyptisch probleem, veroorzaakt doordat

de software van sommige computersystemen, en
ook die ingebouwd in bepaalde elektrische apparatuur, geen rekening houdt met de overgang naar de
nieuwe eeuw.
HP/De Tijd, 03-04-98
Als het millenniumprobleem het hele Nederlandse betalingsverkeer zou ontregelen, dan was niet
uit te sluiten dat deze markante bank ondanks alles
werd getroffen.
NRC Handelsblad,
10-04-98
-minded (<— Eng. 'gezind'), als tweede deel van
een samenstelling: interesse hebbend voor het
in het eerste lid van de samenstelling g e n o e m d e ,
bijvoorbeeld sportminded,
muziekminded.
Terwijl Nijpels, De Vries en premier Lubbers alles doen om de kiezer ervan te overtuigen dat CDA
en VVD helemaal niet zo kernenergie-minded zijn
als het Nos-journaal wilde doen geloven...
Haagse Post, 17-05-86
Goed, dat is een beetje een moeilijke uitspraak,
maar als je onze uitgaanscultuur vergelijkt met bijvoorbeeld die in Nederland, tja, dan lijkt de jeugdcultuur daar toch merkelijk meer drugminded te
zijn dan bij ons.
Humo, 29-01-87
Vermeer is in Frankrijk altijd enorm geacht. Allereerst omdat de Fransen erg cultuurminded zijn.
Elsevier, 02-03-96
Dat geldt ook voor sportlui: ik heb het altijd veel
gezelliger met sportlui. Misschien omdat ik helemaal 'sportminded' ben.
Nieuwe Revu, 05-02-97
minderheden, voor de definitie zie etnische*
minderheden.
De PvdA heeft het de laatste weken druk met de
minderheden.
HP/De Tijd, 09-05-97
Als wij politici moord en brand schreeuwen over
de minderheden en een deel van het electoraat sterken in de opvatting dat migratie iets is wat hen bedreigt, dan komt dat de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving niet ten goede.
Elsevier, 10-05-97
minderhedenbeleid, beleid rond de
minderheden
in Nederland.
Vier maanden geleden zei Kamp nog in HP/De
Tijd dat de overheid 'te lang passiefis geweest' met
haar minderhedenbeleid. 'Er kwamen grote aan-

tallen buitenlanders naar ons land, maar we
wachtten gewoon af.'
Vrij Nederland, 12-07-97
mini, jargon voor 'kleine advertentie in een
k r a n t ' . In mini's w o r d e n veel afkortingen gebruikt, o m d a t ze per regel w o r d e n betaald.
Trouw, de Volkskrant en Het Parool exploiteren gezamenlijk de ' 1 in 3 mini's'.
De kolommen met kleine advertenties ('Zettertjes') regen zich aaneen en de ene oproep tot contact was nog vrijmoediger van formulering dan de
andere. Die rol in het sociaal verkeer is inmiddels
overgenomen door de Volkskrant (en in haar kielzog Het Parool en het onbesproken Trouw, die dezelfde 'Mini's' opnemen).
Playboy, december 1986
De laatste soort (gewone contactadvertenties M D C ) vormt nu juist het grootste aandeel van de
groeiende hoeveelheid contactmini's die elke dag,
maar vooral zaterdags, enkele pagina's van Trouw,
Parool en Volkskrant beslaan.
Het Parool, 28-02-87
Maar die behoefte om 'televisie' te maken - wat
dat ook mag zijn - verhindert de logische consequentie: als praatprogramma's zo goed zijn voor
de deelnemers, waarom dan geen oproepen in de
'mini's' in de dagbladen: 'Volgende maand gaat het
over haat tegen ouders, en is iedereen aan de beurt
van wie de achternaam begint met een A.'
Vrij Nederland, 21-12-96
minima, personen of gezinnen die m o e t e n leven
van een zeer laag inkomen. Onechte
minima
zijn personen die naast h u n m i n i m u m i n k o m e n
nog andere bronnen van inkomsten hebben.
Sinds het begin van de jaren tachtig. O n d e r andere o p g e n o m e n d o o r Bunge (1985).
Het woord 'minima' heeft in politiek Den Haag
diverse betekenissen. Om dit probleem te ondervangen, is men gaan zoeken naar een verfijning:
echte minima, meerjarige minima, weersgevoelige
minima, enz.
Onze Taal, mei 1986
De gemeente wil langs deze weg de inkomenspositie van 'minima' verbeteren.
Trouw, 07-11-97
minkukel (door striptekenaar M a r t e n Toonder
in 1963 g e m u n t in het boek Tom Poes en de kukels; kukel is ' I Q ' in het jargon van Toonder,
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een minkukel heeft een laag i Q), slang voor
'sufferd, o e n , sukkel'.
Een interessante opleving (revival dus) kent het
woord 'minkukel 1 . Als ik me niet vergis is dit
woord door Marten Toonder ca. 1962 geïntroduceerd in de strip 'Tom Poes en het Kukel' (of'Heer
Bommel en het Kukel', laten stripfanaten mij verbeteren).
Onze Taal, november 1978
Op de inhoud van Massons lezing gingen we
vanzelfsprekend niet in. Een minkukel, noemden
ze hem.
Bert Hiddema: Wiener bloed, 1986
Zonder te willen vervallen in verwaandheid of
een te grove vorm van onbescheidenheid: een mislukte minkukel ben ik niet.
Boudewijn Bücb in Man, april 1987
Haar minnaars zijn zonder uitzondering minkukels die altijd gauw weer aan de kant worden gezet.
NRC Handelsblad,
18-03-88
Han was lijstaanvoerder en wilde niets te maken
hebben met minkukels van linkse partijen.
Het Parool, 08-10-88
Want zelfs de grootste minkukel kan zonder veel
hersenarbeid in een geslaagd zakenman veranderen.
Nieuwe Revu, 19-03-97
missionarishouding,-standje (<— Eng. missionary
position), slangaanduiding voor de h o u d i n g tijdens de coïtus waarbij de m a n boven o p de
v r o u w ligt. O o k wel verkort tot (op z'n) missionaris. Een synoniem is bekeerstand.
Met een vrouw die me sympathiek is en die ik
nog niet lang ken vrij ik het liefst in het braafste
standje: de missionarisstand: oog in oog en ik op
haar.
Playboy, 11-11-84
Zijn eerste exkursie in de big budget filmerij was
'La Guerre du Feu', een oervervelend epos over
holbewoners waarin hij een verband zag tussen de
dageraad van de beschaving en de ontdekking van
de missionarispositie.
Knack, 17-12-86
En stel, je vrijt altijd in het bekende 'missionarisstandje' - en het zijn heus niet alleen de stijve, truttige mensen die dat doen - je ligt op elkaar en je
ziet alleen zijn gezicht, de rest speelt zich onder de
dekens af.
Opzij, mei 1987
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(>ndanks 'Sekstant' en Joop van 1'ijn zijn de gemiddelde Hollandse oom en tante niet verder gekomen dan de missionarishouding op vrijdagavond.
Vrij Nederland,
19-0--9Normaal sexen diersoorten 'op zijn hondjes'
(waarbij men elkaar niet in de ogen kan kijken),
maar de mens heeft er op een gegeven moment
voor gekozen om 'op zijn missionarisjes' te sexen.
Kijk, februari 1998
Mit (acron. van Micro electronics,
Information
services, Telecommucation),
bepaalde beursindex; zie citaat.
De Mit is een gewogen index, gebaseerd op de
koersen van eind 1993, en start daardoor op I 9 I i 3
punt. Omdat KPN en Philips zwaar meewegen in
de Mit, is er ook een index waarin die twee niet
meedoen: de Mits. Die startte op 304,3, een teken
dat kleinere high-tech-fondsen het de afgelopen
tijd beter deden dan de grote. De Mit wordt voorlopig eens per dag berekend.
Trouw, 03-01-97
mob (acron. van met onbekende
bestemming),
asielzoeker die uit een asielzoekerscentrum verdwijnt en wiens verblijfplaats onbekend is. —»

ama\

kono\

Dit is voor andere Russen waarschijnlijk het sein
geweest om de wijk te nemen uit de asielcentra.
Justitie heeft nog geen precies overzicht van het
aantal 'MOB-ers' (Met Onbekende Bestemming
vertrokkenen, in het jargon van de asielcentra).
de Volkskrant,
11-01-91
Jaarlijks verdwijnen er zo'n 5000 mensen uit de
opvangcentra voor asielzoekers. 'Mob', heten ze in
vakjargon: met onbekende bestemming vertrokken. Waar ze blijven, weet niemand, ook justitie
niet.
Trouw, 18-10-96
mobbing (<— Eng. 'aanvallen in bendes'), het
systematisch pesten o p de werkvloer.
Waar eindigt een grapje en waar begint 'mobbing'? Zolang iedereen een keer wordt gepest, is er
weinig aan de hand, denkt onderzoeker Adrienne
Hubert. Bij 'mobbing' wordt systematisch dezelfde
werknemer geconfronteerd met vijandige, intimiderende en vernederende gedragingen.
HP/De Tijd, 25-04-97
In de regel is mobbing een groepsdynamisch proces. Vooral in bedrijven met een onduidelijke lei-

ding is dat het geval, maar ook de saaiheid van het
werk speelt een rol.
De Morgen, 22-07-97
De pestkoppen rukken op. Te oordelen naar de
internationale stroom van onderzoeken, boeken en
publicaties wordt de hele werkende westerse wereld - van Zweden tot Frankrijk, van Duitsland tot
Amerika, Nederland niet uitgezonderd - geterroriseerd door treiterkoppen en is het bijkans onmogelijk 'mobbing' - de internationale vakterm voor
pesten - als probleem te onderschatten.
Elsevier, 15-11-97
mobile (<— Eng.), informele verkorting van mobilofoon. O o k wel mobieltje.
Menigeen belde met zijn 'mobile' vanaf de zonovergoten camping naar zijn bank om na die gouden tip van de gisse buurman in zijn lange korte
broek nieuwe kooporders door te bellen.
HP/De Tijd, 14-11-97
modaal, gemiddeld, doorsnee. Sinds eind jaren
zeventig. —>ƒ<?«* Modaal.
Immers, sinds de jaren zeventig betekent 'modaal' 'het gemiddelde, het gewone'. Een modale
werknemer is een gehuwde werknemer met twee
kinderen die een gemiddeld inkomen verdient. Jan
Modaal in de omgang.
Mark Baeyens: Taal in stukjes, 1982
Kok staat voor modaal, maar het modale is de afgelopen vier jaar bij hem danig verschoven.
Elsevier, 05-07-97
Modaal en bovenmodaal gaan erop vooruit, dan
de minima ook - zo luidt de vaste formule voor
deze rituele dans.
Elsevier, 14-08-97
modaliseren, tot een gemiddelde terugbrengen,
bijvoorbeeld de bijdrage van ambtenaren
modaliseren. Sinds begin jaren tachtig. G e h o o r d
o p het televisiejournaal.
modem (van modulator + demodulator),
apparaatje, intern of extern, d a t de computer met de
telefoon verbindt. De m o d e m zet het van de
computer afkomstige signaal o m in een geluidssignaal d a t via de telefoon verzonden w o r d t .
Sinds ca. 1980.
Modem, modulator-demodulator (acroniem, als
één woord uit te spreken). Apparaat dat randapparaten met elkaar verbindt en digitale signalen van

een computer omzet en terugzet in voor transmissie over openbare telefoonlijnen geschikte tonen
(in seriële vorm).
Het geïllustreerde computerwoordenboek,
1984
Modem, een apparaat dat een koppeling met het
telefoonnet mogelijk maakt. U hebt een modem
nodig als u een computer via het telefoonnet met
een andere computer wilt laten praten. U hebt een
modem nodig als u Viditel wilt gebruiken. Het
woord modem is een samentrekking van'modulator-demodulator'.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989
Modem. Apparaatje; transformeert door wat
elektronica een ouderwetse telefoonlijn in een oprit naar de digitale snelweg (Infobahn).
Vrij Nederland, 06-05-95
moderno, iemand die er hippe denkbeelden o p
na h o u d t , en die steeds n a a r de laatste m o d e gekleed gaat. Jeugdtaal.
Kraamkamer van jong talent? Hot spot voor moderno's? Hippe braderie? Of gewoon een popfestival voor lieden met afwijking die bang zijn om nat
te worden en nog wat meer? Wat is Pandora's Music Box?
Vinyl, oktober 1985
Jonge Moderno's denken daarom dat hij één van
hen is.
Oor, 30-05-87
De Meat Puppies zijn een z z Top voor moderno's...
Oor, 28-11-87
modo, slang voor ' m o d e s t u d e n t ' .
Modo's worden we door de andere studenten genoemd. We schijnen nogal extravert te zijn. Als we
een modeshow geven nemen we het hele gebouw in
beslag en zit iedereen buiten koffie te drinken in
plaats van in de kantine, want die hebben wij geconfisqueerd.
Avenue, juli 1988
moeder aller..., de oorsprong, essentie of oorzaak van iets; de p r o m o t o r , de e x p o n e n t van
een bepaalde zaak; de eerste in een reeks. De
u i t d r u k k i n g w e r d populair in 1 9 9 1 . S a d d a m
Hussein h a d het toen m . b . t . de Golfoorlog over
de moeder aller oorlogen. Er is verondersteld
d a t we hier te m a k e n hebben met een typisch
Arabische frase. Inderdaad w o r d t in de koran
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enkele malen gesproken over de moeder der...
(bijvoorbeeld:... steden), m a a r in het Engels
k o m t deze constructie ook al voor, bij Chaucer
en andere klassieke schrijvers.
De moeder aller veldslagen. Kroniek van de Golfoorlog. (Titel vaneen boek, verschenen in 1991)
de Volkskrant, zonder datum
Het festival-seizoen, de moeder aller rampen, behoort weer tot het verleden.
Oor, 24-09-94
De moeder van alle Bulletin Boards is een bonte
verzameling verwijzingen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Computer thuis in bedrijf, december 1996
De moeder aller fotobewerkingsprogramma's is
nog altijd PhotoShop.
Personal Computer Magazine, januari 1997
Nog zo'n spel dat de barrières wil doorbreken is
'Disruptor', volgens het doosje de moeder van alle
shoot 'em ups.
De Morgen, 12-02-97
Hoog tijd dus voor een film over de moeder aller
rampen: de vulkaanuitbarsting.
Nieuwe Revu, 09-04-97
Als het gaat om strategie en tactiek mag het American Football gerust 'de moeder aller teamsporten' genoemd worden.
Elsevier, 24-05-97
De moeder aller faxprogramma's, WinFax Pro, is
vernieuwd.
Computer'.Totaal, juli/augustus 1997
Moermantherapie,-dieet, wellicht de bekendste
alternatieve voedingstherapie tegen kanker, gebaseerd o p diëten die werden voorgeschreven
d o o r de Vlaardingse arts C. M o e r m a n
( 1 8 9 3 - 1 9 8 8 ) . Gezondheid w o r d t beschouwd
als een evenwicht tussen twee polen: vitaliteit
en mortaliteit. De mortaliteit krijgt geen kans
o m zich in een lichaam te manifesteren zolang
de vitaliteit zich h a n d h a a f t . Z o werd vastgesteld dat bij een gezonde duif geen kanker kon
worden opgewekt door middel van het inspuiten van kankercellen van een zieke duif. O p
grond van dit soort onderzoeken ontwikkelde
M o e r m a n in de jaren veertig zijn dieet, dat gegeven w o r d t in combinatie met acht stoffen: jod i u m , gist, citroenzuur, ijzer, zwavel, vitamine
A, vitamine E en vitamine D . Voedsel mag geen
kunstmatige toevoegingen bevatten, zoals
kleur- en smaakstoffen.
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Het onderzoek naar de werkzaamheid van de 'alternatieve' Moerman-therapie voor kankerpatiënten gaat definitief niet door.
de Volkskrant,
29-06-8j
Tk heb een tijdje het Moerman-dieet gevolgd,"
zegt hij, 'eerlijk gezegd alleen omdat ik me overgeleverd voelde aan het ziekenhuis, waar je zo'n kuur
lijdzaam ondergaat.'
Avenue, juni 1988
moesjewara (<— Arab, mushdwara 'overleg'),
het eindeloos praten tot m e n het eens lijkt.
In zo'n postmodern moesjewara kan dan Jaap
Stobbe, acteur in De Dageraad, per filmpje beweren dat 'goed pulp maken een ontzettende kunst' is.
Sietse van der Hoek: Wie kijkt is gek, 1991
Als zendercoördinator kan ik alleen maar op de
mensen inpraten, het is moesjewara, hun invulling
gaat toch door.
Vrij Nederland,
17-06-9s
moet kunnen, informele en modieuze uitdrukking: dat m o e t mogelijk zijn.
Moet kunnen in Toppop, vind ik.
Pop foto, februari 1987
De Volkskrant vroeg enige tijd terug een stuk of
wat bekende Nederlanders een column te schrijven
over hoe ze hun eigen begrafenis zagen. Moet kunnen!
De Morgen, 28-11-87
Dan liever een fotoreportage van Patricia Paay.
Moet kunnen, aangezien haar lij f-fotograaf
Govert de Roos ook voor Newlook werkt.
Nieuwe Revu, 07-04-88
Ik denk dat we al bezig zijn over te stappen van
de 'moet-kunnen-cultuur' naar de 'kun-je-nietmaken-maatschappij'.
Avenue, augustus 1992
Laat ik het maar meteen zeggen: de dochter uit
een ander huwelijk van mijn vrouw krijgt een kind
van me. 'Eergisteren gebeurd. Moet kunnen.'
Elsevier, 12-07-97
Nederland had altijd al een beetje een klimaat
van 'moet kunnen'. In 1970 gaf de Raad voor de
jeugdvorming het advies speciale drugsshops op te
richten.
Trouw, 19-09-97
mol (<— Eng. mole), spion binnen een organisatie. De term werd bedacht d o o r de Britse schrijver John Le Carré (o.a. terug te vinden in zijn

succesboek Tinker, Tailor, Soldier, Spy uit
1974), al hield de auteur steeds vol d a t het o m
echt KGB-idioom ging.
Ondanks het rapport-Tricot staat vast dat de
D GS E nu drie ploegen in Nieuw-Zeeland had zitten: een 'mol', een koppel op huwelijksreis en een
zeiljacht.
Knack, 28-08-85
Volgens Golitsin was een ciA-man die Russisch
sprak en in Berlijn gestationeerd was geweest een
KGB-mol.

Vrij Nederland, 16-08-86
De vlak voor zijn dood in Moskou door meesterspion Kim Philby afgegeven serie interviews maakte nog eens duidelijk dat het eeuwig gissen blijft
naar de identiteit van menige KGB-mol.
Haagse Post, 04-06-88
Volgens dat volkskarakter zijn we gewoon al gek
genoeg, en daar horen geen '007's', 'mollen' of
'overlopers' bij, maar wel De Cock &c Vledder (of
voor mijn part Nordholt en Straver).
Vrij Nederland, 15-06-96
Er zat een Russische mol in het ultrageheime mutatieproject...
HP/De Tijd, 14-03-97
Werd het IKV ten tijde van de grote vredesdemonstraties mede bestuurd door een mol van de KGB ?
Nieuwe Revu, 19-11-97
MOL (acron. van minst ontwikkeld land), zeer
a r m ontwikkelingsland, d a t in a a n m e r k i n g
k o m t voor extra steunmaatregelen. H e t betreft
o p dit m o m e n t 4 8 landen: 3 3 in Afrika, 9 in
Azië, 5 in de Stille O c e a a n en 1 in M i d d e n Amerika.
Naast animatie is er ook een informatief gedeelte
voorzien met o.a. video over de M O L S , de
11.11.11 -themareeks, Maurits Coppieters over de
11.11.11 -animatie en tenslotte een uiteenzetting
over 'België en de armste landen' met een hieraan
gekoppeld wetsvoorstel.
De Morgen, 26-08-87
Lubbers wil wel duidelijke schotten blijven hanteren tussen de verschillende gradaties van financiële behoefte. Zodat voor de armste landen, de
M O L ' S (Minst Ontwikkelde Landen) een hoger
plafond geldt dan voor de meer ontwikkelde landen, de NIC'S (Newly Industrialized Countries).
de Volkskrant,
02-02-91
Staatssecretaris Van Dok van Economische Zaken pleit voor het afschaffen van importtarieven

voor producten uit de minst ontwikkelde landen,
de M O L ' S .

Elsevier,

30-11-96

mollarchie, het regeren d o o r molla's, sjiitische
wetsgeleerden in Arabische landen.
De oorlog tussen Iran en Irak is ook een ideologisch conflict. 'Er is binnen de Islamitische wereld
geen grotere tegenstelling denkbaar dan tussen de
regerende Ba'th-partij in Irak en de mollarchie in
Iran.'
Vrij Nederland, 22-04-88
molly, krakersslang voor 'molotovcocktail'.
Na de straatklinkers en de rookbommen bovendien ook typische wapens tegen personen op
het toneel: katapulten en molly's (molotovcocktails).
NRC Handelsblad,
02-11-85
Het Noordelijk Terreurfront smijt met molotofcocktails ('mollies' in het jargon).
Het Parool, 23-08-86
momentum, vooral in politiek taalgebruik: gunstige toestand, ontwikkeling.
De partijen zullen in de komende weken hun rol
moeten kiezen. Dat wordt schipperen tussen principes en praktische bezwaren, en de angst om voor
een politiek broddelaar te worden uitgemaakt; iemand die de tekenen des tijds niet verstaat. Stel je
voor dat je het 'momentum' niet grijpt (het 'momentum' is een woord in opkomst), dat kan je over
vier jaar worden nagedragen als er weer op de WAO
moet worden bezuinigd.
Vrij Nederland, 18-09-93
'De politiek is onberekenbaar,' schetst hij de mogelijkheid dat Peters' aversie tegen wetgeving als
een boemerang terugkomt. 'Het gaat nu goed met
de economie, dus is er geen momentum om te sleutelen aan wetgeving.'
Trouw, 04-07-97
Bonnier toonde zich tevreden dat het bedrijf de
opgaande lijn weer te pakken heeft. 'Het jaar was
wat sloom begonnen maar nu hebben we momentum gevonden.'
de Volkskrant, 01-08-97
Maar om de een of andere reden is er nooit genoeg momentum geweest om deze plannen hier
door te voeren.
HP/De Tijd, 06-03-98
De ultieme symboliek en dramatisering van een
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in wezen banaal fait divers hebben een momentum
gecreëerd dat, mits er handig op wordt ingespeeld,
de hele beeldvorming over het politieke landschap
drastisch kan wijzigen.
De Morgen, 28-04-98

ideaal. Montignaccen helpt niet, want er dient
vooral in de lengte gesnoeid.
De Morgen, 20-02-98
Montignaccen tegen de armoede.
Kop in DS Magazine, 27-02-98

monitoren, in de gaten h o u d e n ; nauwlettend
volgen. Bijvoorbeeld m . b . t . een afgewezen
asielzoeker die is teruggekeerd n a a r zijn land
van herkomst.
Eind oktober kwam Iran in het vizier: teruggestuurde asielzoekers die Buitenlandse Zaken had
beloofd te 'monitoren' (wéér een nieuwe term!),
bleken niet te zijn gevolgd.
HP/De Tijd, 28-11-97
Ook kunnen sollicitanten gestructureerd de
stand van zaken bijhouden van de verschillende
procedures waarin ze zijn verwikkeld. Hoe noodzakelijk dat 'monitoren' is, is de vraag.
Elsevier, 11-04-98

montignaccer, iemand die een
Montignacdieet
volgt (zie
montignaccen').
Suiker en aardappelen zijn taboe voor Montignaccers en net daar ligt volgens Montignac het
zaad van de kritiek.
De Morgen, 09-05-98
Bekende Montignaccers zijn huisarts en PvdAkamerlid Rob Oudkerk (20 kilo), Ton Risseeuw,
directeur van Getronics (23 kilo) en psv-trainer
Dick Advocaat (8 kilo).
Elsevier, ^0-0^-98

montignaccen (epon., naar de Franse fijnproever
en voedingsgoeroe Michel M o n t i g n a c ) , streven
naar gezondheid en een slank figuur d o o r de
dieetvoorschriften te volgen van M o n t i g n a c .
Kenmerkend is het vermijden van bepaalde voedingscombinaties. Eén van M o n t i g n a c s adviezen is elke dag een glaasje wijn drinken. De
d i e e t m e t h o d e - M o n t i g n a c werd populair sinds
de tweede helft van de jaren tachtig en is fel omstreden. Volgens consumentenverenigingen en
sommige artsen zou deze methode onwetenschappelijk en misleidend zijn en op lange termijn hart- en vaatziektes veroorzaken. M o n t i g n a c p r o d u c t e n zouden ook twee- tot driemaal
d u u r d e r zijn, m a a r o p geen enkel vlak beter of
gezonder.
Ook in deze tijd zijn misschien wel voorbeelden
te vinden van, in de woorden van de historicus
Huizinga, 'eener wild voortwoekerende cultuur'.
Neem de Gregoriaanse muziek op een house-beat,
vetzucht, montignaccen, rock-, rap- en housenummers over verkrachting...
Nieuwe Revu, 31-12-97
Aanvankelijk dacht zijn omgeving dat hij aan een
ziekte leed. Maar nee, Harrie van der Kamp vermagerde razendsnel toen hij in 1987 ging Montignaccen.
HP/DeTijd,
23-01-98
Goed en slecht nieuws voor vrouwen die willen
beantwoorden aan het mannelijk schoonheids-
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moonie, a a n h a n g e r van Sun M y u n g M o o n , leider van de radicaal anti-communistische
M o o n s e k t e , opgericht in 1954. Slang.
Ik ben er nog steeds niet achter wat de methode
nu precies behelst. Het lijkt op de Moonies: kerkgenootschapachtig.
Vrij Nederland,
16-03-8j
moordmachine, mensen en materieel, ingezet in
een (burger)oorlog; m o o r d z u c h t i g e organisatie. —> vechtmachine*.
De moord van de Baskische afscheidingsbeweging ETA op het raadslid Blanco leidde het afgelopen weekeinde binnen en buiten Baskenland tot
grote verontwaardiging. Hoe een beweging die
ooit tegen de dictatuur van Franco vocht, verwerd
tot moordmachine.
NRC Handelsblad, 18-07-97
De Eta is de afgelopen jaren gedegradeerd tot een
fascistische moordmachine zonder enig ethisch besef of democratisch benul.
De Groene Amsterdammer,
20-08-97
morphing (<— Eng., verkort uit
metamorphosis),
techniek van computer-beeldbewerking w a a r bij één beeld w o r d t samengesteld uit twee verschillende andere beelden. Z o is het mogelijk
om van het beeld van een m a n en d a t van een
beest (bijvoorbeeld het hoofd) een beeld te creëren dat de karakteristieken van beide heeft.
Deze animatietechniek w o r d t vooral gebruikt
door adverteerders in tv-commercials. Een
snelle w a g e n kan d o o r m o r p h i n g bijvoorbeeld

veranderen in een tijger. De m o r p h i n g t e c h n i e k
w e r d d o o r filmmakers met veel succes toegep a s t in de films Terminator 2 en in Michael
Jacksons video Black or White. In 1992 werd
het M a c i n t o s h - c o m p a t i b e l softwarepakket
Morpb uitgebracht, w a a r m e e de technologie
beschikbaar k w a m voor de pc*.
Het leuke van 'Black or White' is hooguit de
reeks hoofden die bijna ongemerkt in elkaar overgaan. 'Morphing' heet dat.
de Volkskrant, 04-04-92
Stevige 3D-programma's hebben erg veel fraais
in huis. Wat te denken van geanimeerde morphing:
een appel verandert in een banaan terwijl hij over
straat loopt.
Computer'.Totaal, mei 1997
'Ik plak niet een neus en een mond bij elkaar,'
verklaart Klein zijn digitale veredelingsmethode.
'Met morphing-software kun je heel gericht sturen
en een perfect gemiddelde krijgen. Je ziet niet meer
waar het ene meisje begint en het andere ophoudt.'
NRCHandelsblad,
09-01-98
In het gebruik van computergestuurde beelden,
animatie, morphing is op tentoonstellingen evenmin iets te zien dat het ook maar in de verte haalt
bij de special effects in de bioscoop.
HP/DeTijd,
27-03-98
moshen (<— Am.-Eng. to mosh + -en), energiek
dansen o p heavy* metal-muziek;
wild o p en
neer springen tegen andere d a n s e r s . J e u g d t a a l ;
sinds eind jaren tachtig. —> slamdansen'.
Te gekke muziek om te moshen.
Metal Hammer, januari 1988
Terug naar de tijd dat het nog enigszins te volgen
was, de gitaarriffs geen onontwarbaar kluwen
vormden, op de razendsnelle ritmen nog nét viel
mee te moshen, en in de teksten precies hoorbaar
was welke ledematen werden afgehakt.
ZIN, september 1997
mountainbike (<— Eng.), lichte m a a r stevige fiets
met brede b a n d e n , een breed s t u u r en een g r o o t
a a n t a l versnellingen die i.h.b. geschikt is voor
moeilijk terrein, zoals onverharde w e g e n . De
m o u n t a i n b i k e is een Amerikaanse uitvinding.
In het begin van de jaren negentig w e r d deze
terreinfiets n o g gezien als een s t a t u s s y m b o o l .
—> alle-terreinfiets*.
Om de uitrusting van de ATB-fiets of mountain
bike zoveel mogelijk compleet te maken is nu de

eerste All Terrain-computer geïntroduceerd.
Mens & Wetenschap, nr. 5/1989
Eigenlijk is het een uit zijn krachten gegroeide
kinderfiets. De terreinfiets of mountain bike heeft
al sinds zijn introductie overlast opgeleverd. Wandelaars werden van hun paden gereden, jonge
planten vernield. Want wat moet je in de stad met
zo'n ding.
de Volkskrant, 25-01-92
mountainbiken, met een mountainbike*
Ongelukjes bij het mountainbiken.
Nieuwe Revu, 09-07-98

fietsen.

moven (<— Eng. to move + -n), vertrekken, o p stappen; ervandoor g a a n . Vooral imperatief geb r u i k t . Informeel; oorspronkelijk soldatentaal.
Tuurlijk ben jij hartstikke gek op je pa en ma,
maar af en toe mogen ze best even 'moven'.
Club, februari 1988
Ik ben met een vrouwtje meegegaan. Geslapen
daar en zo en toen stapt vandaag ineens die vent
van d'r binnen. Z o ' n brede kerel. Dus ik denk moven.
Nieuwe Revu, 24-11-88
Shit man, ga alsjeblieft moven.
René Appel: Spijt, 1989
muilezel (<— Eng. mule), drugssmokkelaar.
Volgens Macias kwam de cocaïnestroom in de jaren zeventig naar de Verenigde Staten op gang met
behulp van zogeheten 'muilezels', vliegtuigpassagiers die in ruil voor een weekeinde aan het Colombiaanse strand en een vergoeding een paar kilo cocaïne verbergen in hun bagage of op het lichaam.
NRC Handelsblad,
19-03-88
muis, c o m p u t e r - r a n d a p p a r a a t w a a r m e e de gebruiker bepaalde objecten o p het scherm k a n
aanwijzen. D o o r te 'klikken', d.w.z. een of
meer van de d r u k t o e t s e n van de muis k o r t in te
d r u k k e n , k a n de gebruiker vervolgens o p d r a c h ten geven aan de computer. H e t dubbelklikken
o p een p i c t o g r a m bijvoorbeeld, k a n een bepaald p r o g r a m m a doen o p s t a r t e n . De werking
van de muis is simpel gezegd als volgt: d o o r het
a p p a r a a t te verplaatsen o p een gladde ondergrond gaat een rubberbal onder in de muis
d r a a i e n . Tegen de bal aan zitten twee buisjes.
O p elk d a a r v a n bevindt zich een wieltje w a a r i n
gaten zitten. Een lichtstraal die d o o r de gaten
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heen gaat, w o r d t door de muis vertaald (al
naargelang de onderste of bovenste ontvanger
als eerste licht opvangt) in boven/links of onder/rechts. De muis werd in 1963 uitgevonden
d o o r Douglas Engelhart in het Stanford Research Institute. De eerste was nog van hout!
De o n t w e r p e r had eerst een aantal andere vormen van communicatie tussen computer en gebruiker uitgetest: trackballs*, lichtpennen en
primitieve tablets. De muis klopte ze echter allemaal met een staartlengte. H e t zou niettemin
tot 1968 duren voor de muis in het o p e n b a a r
werd getoond tijdens een computerconferentie.
In 1970 kocht X e r o x een licentie. Apple Computer m a a k t e het ding pas goed populair bij de
lancering van het succesvolle Macintosh-systeem. H e t merendeel van de pc-muizen is intussen al jarenlang voorzien van drie k n o p p e n . De
r e c h t e r m u i s k n o p kreeg pas belang met de introductie in 1995 van het W i n d o w s ^ - b e s t u ringssysteem. H e t gebruik van de middelste
k n o p w o r d t meestal overgelaten aan de fabrik a n t e n van de muissoftware.
... een muisgestuurde Atari van 2300 gulden.
Haagse Post, 22-03-86
Een leek die een uurtje achter de Apple Mac zit,
kan door simpelweg met de muis over het bureau te
schuiven en wat knoppen in te drukken, al heel wat
elementaire commando's uitvoeren.
de Volkskrant, 20-12-86
Een man tekent met een 'muis' (het pientere
pookje van de computergebruiker) een boom op
het scherm van de computer.
Oor, OJ-09-8J
Het geheim van de staartloze muis ligt voor de
hand: afstandsbediening door infraroodstraling.
Kijk, maart 1988
muisarm, k w e t s u u r aan de a r m die ontstaat
d o o r d a t iemand steeds dezelfde onnatuurlijke
en repeterende beweging m a a k t . Vooral vastgesteld bij computergebruikers. De term werd
geïntroduceerd d o o r Jan W a r n i n g van de Diens t e n b o n d FNV. —>
carpaaltunnelsyndroom*,
RSI*.
Meer en meer computergebruikers hebben last
van stramme nekken, kromme vingers en pijnlijke
ogen. ' R S I ' en 'muisarm' heten die kwalen. In de
vs deden werknemers hun werkgevers al processen
aan, en de Nederlandse en Belgische overheden
zorgden voor beeldschermwetten.
Elsevier, 21-06-97
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Muisarm en schele hoofdpijn.
Kop van artikel in De Morgen, 3 0-08-97
Computermuizen blijken geen zegen te zijn voor
de gemiddelde pc-gebruiker: steeds meer beeldschermwerkers hebben last van muisarmen. Door
het langdurig aanspannen van nek- en schouderspieren worden pols, hand en arm overmatig belast.
NRCHandelsblad,
05-12-97
Hebt u een muisarm? Of bent u bang dat u er een
krijgt?
PC-Active, maart 1998
muismatje, speciaal matje waarover men een
computermuis (zie muis*) heen en weer kan bewegen. Tegenwoordig zijn de matjes vaak
kleurrijk uitgevoerd en w o r d e n ze wel als mediu m voor reclame-uitingen gebruikt.
De moderne kiezer brengt een groot deel van de
tijd door achter de computer, dachten ze bij PvdA
en W D . Het muismatje wordt dag in, dag uit gebruikt en is dus een prima plekje om de partij onder de aandacht te brengen.
Vrij Nederland, 07-03-98
muizen, infomeel voor 'met de computermuis
werken', -^muis*.
Wat doe je als je voor je beroep veel moet typen
en muizen, maar je handen doen niet meer mee?
Computer Idee, 12-08-98
multiculturele samenleving (<— Lat. multi 'veel'),
samenleving met verschillende culturen naast
elkaar. Sinds het begin van de jaren tachtig. H e t
begrip multicultureel,
d a t eigenlijk afkomstig is
uit de culturele antropologie, werd d o o r Van
Dale pas in 1984 voor het eerst o p g e n o m e n . De
definitie luidt: 'uit (elementen van) verschillende culturen samengesteld'. Tegenwoordig is het
echter een veelgebruikt synoniem geworden
voor 'allochtoon'.
Doordat ik altijd in een multiculturele samenleving heb geleefd, ook hier in Amsterdam, heb ik
het idee dat ik meer heb meegekregen dan mensen
die niet in zo'n omgeving zijn opgegroeid.
Avenue, oktober 1991
In Nederland is een code van kracht die voorschrijft dat alleen in positieve zin wordt gerefereerd aan de multiculturele samenleving.
de Volkskrant, 11-04-97
Maar toen de wethouder de volgende avond de

eerste van zijn lange rij speeches hield, op de thema-avond '5 mei, lekker vrij', en vol vuur sprak
over een multiculturele samenleving als hoogste
goed, over tolerantie en over vergeven maar niet
vergeten, hoorde hij achter in de zaal het geluid
van omvallende stoelen...
HP/De Tijd, 02-05-97
multimedia, combinatie van gedigitaliseerde
tekst, videobeeld en geluid die o p een computer
opgeroepen kan w o r d e n met behulp van speciale software en een cd-rom*-speler. Een multimediacomputer is tegenwoordig s t a n d a a r d uitgerust met een televisietoestel, een gewone cdspeler, een cd-rom, een fax en een elektronisch
antwoordapparaat.
Dat je om multimedia niet meer heen kunt, staat
als een paal boven water, modewoord of niet. I B M
doet multimedia. Apple doet multimedia. Hewlett
Packard en Commodore doen multimedia. Wie
geen multimedia doet is het sukkeltje van de computerklas.
de Volkskrant, 13-10-90
Multimedia - dat is het toverwoord dat de branche moet redden. Dat zijn computers die informatie, tekst, beeld, geluid, en zelfs gevoel geven.
Vrij Nederland, 21-03-92
Bij multi-media worden beeld en geluid van compact-disk, C D - R O M of beschrijfbare beeldplaat
weergegeven onder besturing van een computer.
Mens & Wetenschap, nr. 3/1992
Multimedia - de combinatie van beeld, tekst en
geluid - is het toverwoord van de jaren negentig.
Elsevier, 10-12-94
Hoewel Sega, Nintendo en de nieuwkomer inzake hardware - de konsoles dus - Sony, eigenlijk
mikken op de multimediamarkt blijven de videogames wel de hefboom om de toegang tot de
entertainment-sektor te forceren en een bruggehoofd te werpen.
De Morgen, 01-04-95
Nederland kon wel eens dezelfde weg gaan. Er
zijn dit jaar, sinds het jeugdoffensief is begonnen,
al 250 duizend multimedia-computers verkocht.
Elsevier, 08-06-96
Aangezien deze PC is uitgerust met een pentiumprocessor, een 16 bits geluidskaart, twee van die
speelgoedboxen, een 28,8 modem en C D - R O M speler hebben we te maken met een multimediacomputer.
HP/De Tijd, 23-05-97

multiplex, groot bioscoopcomplex met meerdere zalen. —> megaplex*.
Kent u dat leuke multiplexje bij het Biebelbonse
Bos?
Oor, 02-07-94
De multiplexen moeten films bieden van 'True
Lies' met Schwarzenegger tot 'Trois Couleurs'.
Trouw, 09-12-94
Uit een ander project heeft Warner zich onlangs
teruggetrokken. In samenwerking met The Movies
(mede-eigendom van filmproducent Matthijs van
Heijningen) zou een multiplex op het Amsterdamse Haarlemmerplein worden gebouwd.
HP/De Tijd, 14-04-95
Een maand geleden opende Warner Bros, samen
met de filmmaatschappij Morgan Creek en het
Franse Chargeurs ( W M C ) , de 'multiplex' Movieworld, een luxieus bioscoopcomplex tegenover het
Kurhaus in Scheveningen.
Elsevier, 03-06-95
Van Velsens peptalk doet natuurlijk niets af aan
het belang van Pathé's multiplex voor een stad die
jaarlijks een van de belangrijkste Europese filmfestivals herbergt.
Oor, 04-05-96
Een paar jaar geleden schudde Verheyen het ingedutte Vlaamse filmwereldje wakker met een eigen
blad, een eigen distributie-annex productiemaatschappij, een eigen multiplex en tot slot een eigen
film: Boys, een 'yuppie-komedie' die in eigen land
300.000 bezoekers trok.
Nieuwe Revu, 05-06-96
multitasken; multitasking (<— Eng. multitask
'meerdere t a k e n ' + -en), het uitvoeren van
meerdere t a k e n tegelijk o p een computer.
In de M 8-versie worden de zogenaamde Windows Class Structures bijgehouden in een 64 Kb
grote User Resource geheugen 'heap' onder de 1
MB grens. Daarbij is echter gebleken dat het multitasken van echte 3 2 bit applicaties, het complete
systeem binnen zeer korte tijd kan platleggen als
gevolg van een tekort aan systeembronnen.
Computer'.Totaal, mei 1995
Met Warp was I B M er vroeg bij, want ook Warp
is multitasking.
PC-Active, juli/augustus 1995
Ventura 7 is geheel herschreven en maakt nu gebruik van 3 2-bits verwerking en multitasking in
Windows NT en 95.
Personal Computer Magazine, februari 1997
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mumbojumbo(<^- Am.-Eng.), informeel voor
'gebrabbel, koeterwaals'.
Die concludeerde - in omslachtig juristen-mumbojumbo - dat de Schuttersbond Eendracht 'door
bij schietwedstrijden op bondsfeesten uit te sluiten
van deelname aan de schietklasse A en B, jegens
verzoekster verboden onderscheid naar geslacht
heeft gemaakt'.
HP/De Tijd, 25-04-97
Münchhausensyndroom (epon., n a a r de legendarische b a r o n van M ü n c h h a u s e n , 1 7 2 0 - 1 7 9 7 ,
wiens fantastische a v o n t u r e n in 1786 beroemd
werden g e m a a k t d o o r Burger), psychische
stoornis bij volwassenen; v o r m van hospitaalverslaving waarbij de patiënt o p een snoeverige
manier allerlei ziekteverschijnselen verzint.
D o o r middel van leugens en de nodige d r a m a tiek wil hij zijn verblijf in het ziekenhuis verlengen.
De volwassenen die lijden aan het Münchhausen-syndroom (veelal eenzame mannen tussen de
40 en 60 jaar) zwerven van ziekenhuis naar ziekenhuis. Om te worden opgenomen veinzen zij allerlei
ziekten te hebben.
Opzij, maart 1988
Mensen met het Münchhausen-syndroom liegen:
met name over de verschrikkelijkste ziekten waaraan zij zouden lijden. Ze laten zich er zelfs voor
opereren, ook al weten ze dat ze de boel belazeren.
'Als patiënt ben je belangrijk en ik ben nooit belangrijk geweest.'
HP/De Tijd, 12-08-94
Over stoornissen of zorgen van de menselijke ziel
heeft Nuland het niet. Afgezien dan van de lastige
vogels met het Münchhausensyndroom.
Trouw, 19-12-97
mupi (<— Fr.; acron. van mobilier urbain pour
publicité et information 'stadsmeubilair voor
reclame en informatie'), reclamezuil.
De stichting liet honderden zachtgroene affiches
met logo drukken en mocht ze van de gemeente
gratis in de mupi's hangen, op vrijwel iedere
straathoek.
de Volkskrant, 08-10-88
Blijkens de cijfers van Publex werden vorig jaar
814 van de 1331 abri's beschadigd, tegen 461 in
'89. Het aantal beschadigingen van mupi's daalde
juist van 101 i n ' 8 9 naar zeventig vorig jaar.
Het Parool, 20-04-91
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Voor de lokale publiciteit van de voorstelling
krijgen wij om niet vijftien billboardplaatsen en
dertig muppies c.q. abri's tot onze beschikking.
Vrij Nederland, 04-03-95
De mupi-kunstenaars verbeelden 'positieve' visies, meldt de organisatie.
Elsevier, 1 --02-96
Hennes & Mauritz begon ermee, vier jaar geleden alweer, met full-size mupiposters van Cindy
Crawford in bikini.
HP/DeTijd,
13-12-96
Murphy: de wet v a n - (<— Eng. Murphy's
Law),
als er iets fout kan g a a n , d a n gaat het ook fout;
het verschijnsel dat alles tegenzit op het verkeerde m o m e n t : de telefoon rinkelt wanneer je
net in bad zit; je w o r d t ziek uitgerekend tijdens
je vakantie enz. De Engelse b e n a m i n g o n t s t o n d
mogelijk n a a r analogie van het oudere Sod's
Law, waarbij sod slang is voor ' l a m z a k ' . De
meeste bronnen stellen dat de wet in 1949 geformuleerd werd door een kapitein bij de Amerikaanse luchtmacht, E d w a r d M u r p h y , die onderzoek deed n a a r het effect van snelheidswisselingen o p de lichamelijke gesteldheid van piloten. Deze M u r p h y had een gordel o n t w o r p e n
die met zestien sensoren o p een testpiloot w a s
aangesloten om aldus allerlei signalen te meten.
O p een dag d a t alles tegenzat, de elektroden
w a r e n allemaal verkeerd bedraad, zou hij verbitterd gezegd hebben: 'If there are t w o or more
ways of doing something, and one of them can
lead to catastrophe, then s o m e o n l e will d o it.'
M u r p h y ' s uitspraak w e r d kernachtig samengevat door zijn overste, George Nichols, en zou
de geschiedenis ingaan als het aforisme If anything can go wrong, it will.
U kent de wet van Murphy: 'wat mis kan gaan,
gaat mis.' Daarop bestaan veel varianten. 'Wat
niet mis kan gaan, gaat mis.' Als iets niet misgaat,
blijkt achteraf dat het beter wel mis had kunnen
gaan.
Natuur & Techniek, februari 1989
De mislukte registratie leverde de mensheid het
universele principe op van elk menselijk en technisch falen: de wet van Murphy. Een wet die verklaart waarom oorlogen uitbreken, waarom kerncentrales exploderen en telefoons op een ongewenst moment hardnekkig rinkelen: 'Als iets fout
kan gaan, dan zal het ook fout gaan.'
Marcel Grauls: Bintje & Kalasjnikov. Het eponiemenboek, 1 991

Met een beetje geluk hadden alle 41 inzittenden
de ramp overleefd en waren de verwondingen meegevallen. Het onderzoeksrapport maakt melding
van functionarissen die - soms improviserenderwijs - de juiste beslissingen namen. Maar over het
algemeen regeerde die avond de Wet van Murphy:
wat mis kón gaan, ging mis.
Elsevier, 12-10-96
'Storingen treden altijd op als je ze het minst kunt
gebruiken en als ze de meeste schade kunnen aanrichten.' Deze variant van de wet van Murphy is
ook van toepassing in de wereld van bits en bytes.
Personal Computer Magazine, november 1996
De wet van Murphy ('Murphy's Law') zegt dat
als er iets fout kan gaan, dat dit dan ook zeker zal
gebeuren.
PC Consument, januari 1997
Eén van de afgeleiden van de wet van Murphy is
namelijk dat het programma of tekstbestand dat je
nodig hebt altijd op de andere pc staat.
Computer Magazine, februari 1997
Alles en iedereen storten zich op de teloorgang
van D66 en de wet van Murphy doet de rest.
Elsevier, 22-03-97
De wet van Murphy sloeg toe op 23 juni. De
stroomstoring legde het treinverkeer en talloze bedrijven in Utrecht urenlang lam.
NRC Handelsblad,
22-08-97

wals, als lawaai, als disco en als soundtrack bij al
Uw dromen.
Vinyl, januari 1986
Dit is muzak voor liftkokers en net-geopende
winkelcentra, geen rock 'n' roll.
Oor, 26-03-88
Muzak is een rustpunt in een dolgedraaide samenleving.
Vrij Nederland, 26-11-94
Muzak-leverancier Mark Knopfler kon lange tijd
geen enkele emotie meer bij me oproepen...
HP/De Tijd, 29-03-96
In dat opzicht is de new age-muziek nog het
meest verwant aan de 'muzak', dat andere geluidsbehang dat per strekkende meter op bestelling aan
winkel-, f abrieks- en restauranteigenaren wordt
geleverd en er ook al zo prat op gaat van invloed te
zijn op de psychologische gesteldheid van de luisteraar.
de Volkskrant, 01-08-97

müsli (<— Zwitsers-Dui.), als ontbijt gebruikt
mengsel van haver- en tarwevlokken, n o t e n ,
geraspte vruchten, doorgaans met yoghurt of
melk gegeten. Sinds eind jaren zeventig.
'Wetenschappelijke instituties in Engeland werken een beetje neerdrukkend,' zegt hij, lopend
langs de schaaltjes muesli (met en zonder chocola).
HP/De Tijd, 14-11-97
muzak (van Kodak + music; handelsmerk van
de Amerikaanse firma Rediffusion, voor het
eerst geregistreerd in de Trade Marks Journal
in 1938), achtergrondmuziek, bijvoorbeeld in
restaurants, liften, s u p e r m a r k t e n ; onopvallende sfeermuziek; muzikaal behang*. De term
d o o k bij ons o p in het begin van de jaren tachtigHet heet Muzak, werd ooit bij Philips Eindhoven
'Fumu' genoemd, een afkorting voor Functionele
op de omgeving afgestemde Muziek.
Mensen, april 1984
'Psychocandy' doet het als muzak, als stoom-
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nada (<— Sp.), niets. Vnl. jeugdtaak —> naks".
Man, tis zo duilijk, ieder blind kind kan het zien:
Worldmusic is nada.
Oor, 21-10-89
Daarna nog een uurtje in mijn eentje, maar eveneens naco, nada.
Adriaan Bontebal: De Ark, 1990
Er is niets gebeurd! Niets, niks, nada, niente,
zilch!
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
Soms denk je zelf: wereldnummer. En dat doet
dan niks, nada.
Nieuwe Revu, 16-09-91
Wie zoals Jan één dag voor het overleg over de
cultuurnota 'Pantser of ruggegraat'Jan en alleman
laat weten dat 'het programma van het Holland
Festival in de afgelopen tien jaar als onbevredigend
wordt ervaren' en daarbij ook nog weet te beweren
dat 'er al jaren geen grote vernieuwende beweging
in de kunst is' die probeert slechts zijn eigen straatje schoon te vegen ten koste van het voortbestaan
van datzelfde festival. Dus 'nada' voor Jan.
HP/De Tijd, 22-11-96
naffer, politieslang voor ' N o o r d - A f r i k a a n ' ; pejoratief en vaak ook eenzijdig gebruikt voor een
jonge crimineel uit M a r o k k o .
De 'Naffer' rende over de rijbaan van de Damstraat tegen het verkeer in...
Jan van Daaien: Sans rancune, 1991
Afgelopen jaren hebben we vooral de straatroof
aangepakt. Met speciale teams, op koleretijden
vaak, van 's avonds zeven tot 's nachts vier. Constant maar op de Naffers, Noordafrikanen. Dat
klinkt rot, maar ik kan er ook geen Eskimo's van
maken.
Elsevier, 17-04-93
Hij sprak me kalmerend toe, en uit het groepje
naffers waaruit hij zich had losgemaakt om me te
beroven, stegen eerder moreel verontwaardigde
dan bloeddorstige kreten op.
HP/De Tijd, 28-05-93
Maar om halfnegen is de zaak op een paar Surinamers en een enkele naffer na nog steeds leeg.
Vrij Nederland, 02-04-94
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Nafta-akkoord (acron. van North
American
Vree Trade Agreement), economische overeenkomsten waarbij volledige vrijhandel w o r d t beoogd tussen de Verenigde Staten, Mexico en
C a n a d a . Gesloten o p 1 2 a u g u s t u s 199Z in Washington en in werking getreden op 1 januari
r 9 9 4 . Een bepaling uit het N a f t a - a k k o o r d laat
bescherming van de binnenlandse m a r k t toe als
het o m behoud van de nationale cultuur gaat.
De nieuw gekozen premier van Canada, Jean
Chretien, wil dat de onderhandelingen over het
Noordamerikaanse vrijhandelsakkoord (Nafta)
tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico
heropend worden.
Trouw, 29-10-93
Daar maakte Perot ook meteen gebruik van door
drie plaatsen voor te stellen, in Tampa, Detroit en
Seattle. Toevallig plaatsen waar de oppositie tegen
Nafta groot is en waar Perot's beweging 'United
We Stand' omvangrijke anti-Nafta-bijeenkomsten
zal organiseren.
de Volkskrant, 06-11-93
Van een pact geboren in diplomatieke kringen en
comfortabele vergaderzalen, is Nafta nu uitgegroeid tot onderwerp van discussie in huiskamers
en bedrijfskantines.
Elsevier, 13-j 1-95
De strijd tussen de voor- en tegenstanders van
het Nafta-verdrag is in Amerika steeds feller opgelaaid. Dat is logisch, want de beslissing erover
heeft een veel grotere draagwijdte dan alleen een
vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten,
Canada en Mexico.
Vrij Nederland, 20-11-93
De meest extreme variant keert zich zelfs tegen de
NAFTA, de tegenhanger op het Amerikaanse continent van de Europese Unie.
HP/De Tijd, 14-11-97
naggen (van nag, acron. van normafwijkend
gedrag), in politieslang gezegd van agenten die
zich niet houden a a n w a t de n o r m voorschrijft,
die ongeoorloofde dingen doen, bijvoorbeeld
zich niet kleden zoals voorgeschreven. Sinds het
begin van de jaren tachtig. —> dalven '.
Winkel is lid van de Commissie Binnenspiegel,
die zich bezig houdt met 'normafwijkend gedrag'
(naggen in het spraakgebruik) bij de Amsterdamse
politie.
Vrij Nederland, 18-05-85
Er is nog een andere cultuurdoorbraak waarvoor

Nordholt getekend heeft: de moraal. Met 'naggen'
en 'dalven', om de geringere vergrijpen in politiekring te noemen, moet het afgelopen zijn.
Het Parool, 16-11-91
Die middag dient het proces tegen drie van hun
collega's die worden verdacht van 'normafwijkend
gedrag', ofwel criminele activiteiten. Naggen in
politiejargon.
de Volkskrant, 05-02-94
Het aantal gevallen van 'naggen' (normafwijkend gedrag) en 'dalven' (zich goedkope etentjes
en dergelijke laten welgevallen) loopt volgens hem
zelfs sterk terug...
Trouw, 20-03-98
nahosser (van hos, acron. van herziening
onderwijs salarissen, n o t a uit 1985), jonge leerkracht
die ingevolge de ^ o s - n o t a minder loon krijgt
uitbetaald d a n zijn oudere collega's. Informeel.
Volgens de jonge leraren, die zich (naar het voor
hen rampzalige salaris-akkoord uit 1985) 'naHossers' noemen, zou er veertig miljoen bij moeten komen. Dat geld willen ze halen uit de begeleiding van jonge leraren.
de Volkskrant,
08-02-91
Tijdens de afsluitende manifestatie in het centrum van Amsterdam schaarde de actiegroep van
jonge leerkrachten 'de Na-hossers' zich achter de
stakingsestafette van de onderwijsbonden.
de Volkskrant, 12-06-92
In november werd het tijd voor de ruzie-aanpak.
In het reguliere overleg met de bonden was een salarisverbetering van tien procent toegezegd, maar
uiteindelijk bleek de winst voor nahossers ten opzichte van de ouderen niet meer dan één procent te
bedragen.
HP/De Tijd, 12-06-92
De belangenvereniging van na-Hossers verwacht
dat over twee jaar de helft van de dertigduizend
na-Hossers uit het onderwijs verdwenen zal zijn.
HP/De Tijd, 28-08-92
Met zijn lerarenakkoord van 1992 wiste Ritzen
dat verschil voor een flink deel uit. Maar de beginnende docenten, de 'nahossers', merken het pas
deze maand echt.
de Volkskrant, 25-03-94
nakijken: het-hebben, iets niet krijgen, mislopen. Informele uitdrukking.
Het verguisde gedachtegoed van Janmaat is grotendeels geruisloos overgenomen door de VVD en

de PvdA en in iets mindere mate door het CDA en
D66. Janmaat heeft nu het nakijken.
Elsevier, 14-03-98
The Verve had het 'Leitmotiv' op haar beurt weer
overgenomen uit 'Last Time' van The Stones, in de
instrumentale versie door The Andrew Loog Oldham Orchestra. Dus: de bedrieger bedrogen - en
de naar verrassing en vindingrijkheid zuchtende
consument heeft het nakijken.
NRC Handelsblad,
ij-07-98
naks;nax, slang voor 'niks; vruchteloze moeite'.
-^nada'.
En Loek is ornitholoog. Hij bestudeert Vogels en
verder doet-ie nax. Helemaal nax.
Haagse Post, 25-04-87
namedropping(<— Eng.), snobisme; het laten
vallen van bekende n a m e n in een gesprek. In
het Engels zegt m e n eigenlijk
namesdropping.
... en wat volgt is een stroom van anekdotes,
voorzien van een flinke dosis 'name dropping',
waarbij vooral Geldhofs wrok jegens de Britse muziekpers en collega-muzikanten amuseert.
Vrij Nederland, 06-09-86
Nu en dan probeert hij de sfeer op te roepen door
name-dropping: Chandler, Dylan, Duke Ellington,
Marilyn Monroe, Fassbinder, Brassens, Poe, Bakoenin, Tom Waits, Farandouri en nog een hele
reeks anderen worden genoemd, maar dat werkt
niet.
NRC Handelsblad,
12-09-86
nanotechnologie (nano 'miljardste deel'), technologie waarbij gewerkt w o r d t met dimensies
van 1 tot 100 nanometer. In 1990 beschreven
door K. Eric Drexler in het boek Engines of creation: the coming era of
nanotechnology.
Aan het firmament van de wetenschappelijke
'high tech', nu nog druk doende met supergeleiding en genetische manipulatie, doemt een nieuwe
ster op, die van de nanotechnologie. Nanotechnologie houdt een extreme miniaturisering in, tot op
het niveau van het atoom toe. Zoals gebruikelijk
bij nieuwe technologieën worden ons gouden bergen beloofd, van gigacomputerchips tot mini-compact-discs bestaande uit eiwit. Het tijdperk van de
nanotechnologie werd al in 1959 voorspeld door
de Amerikaanse natuurkundige Richard Feynman.
Deze in 1988 overleden Nobelprijswinnaar is bekend geworden door zijn niet-alledaagse optreden
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als lid van de commissie die het ongeluk van de
ruimteveer Challenger heeft onderzocht en door
zijn memoires waaruit zijn onconventionele levenshouding en zijn voorliefde voor plagen bleek.
Zijn voorspelling tijdens een rede op de jaarlijkse
vergadering van de Amerikaanse Natuurkundige
Vereniging werd toentertijd als een goede grap afgedaan. Feynman was, zoals de meeste nanotechnologen nu, vooral geïnspireerd door voorbeelden uit de biologie, zoals de hersenen en de
cel.
Het Parool, 08-02-92
De verwachtingen over de nanotechnologie zijn
hooggespannen. De stap naar kleinere afmetingen
biedt interessante perspectieven.
Natuur & Techniek, oktober 1996
Onze kleinkinderen zullen in hun huis een soort
Star Trek replicator hebben die een stuk belegen
Goudse kaas kan maken met moleculen uit de
lucht en de vuilnisbak. De drijvende kracht achter
deze wonderen? Nanotechnologie.
Personal Computer Magazine, maart 1998
narcodollars, dollars, afkomstig uit de narcoticahandel.
Op vraag van de Amerikanen kwam het probleem van de 'narco-dollars' in juli van vorig jaar
ter sprake op de top van de zeven grote westerse industrielanden (de vs, Canada, Frankrijk, Engeland, West-Duitsland, Italië en Japan) in Parijs.
De Morgen, 16-02-90
Het Amerikaanse bankwezen heeft de afgelopen
jaren met tal van overheidsregels te maken gekregen, die moeten verhinderen dat de miljarden aan
narco-dollars ongehinderd doordringen tot het officiële financiële circuit.
de Volkskrant, 21-04-90
De achtergrond is, dat in geen land zovele miljarden dollars uit de drugshandel terecht komen als in
Zwitserland. Volgens de Zwitserse parlementariër
Jean Ziegler drijft het land nu zelfs geheel op de
narcodollars.
NieuweRevu,
oi-oj-90
Narcodollars: dollars die met drugssmokkel zijn
verdiend.
A. Kolsteren en Ewoud Sanders: Vreemde woorden, 1994
De ene na de andere hoge Mexicaanse functionaris blijkt immers gecorrumpeerd te zijn door narco-dollars.
Elsevier, 29-03-97
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narcostaat, een land w a a r gemakkelijk drugs
verkrijgbaar zijn, dat beheerst w o r d t door
drugshandel. O o k Nederland, met zijn in
buitenlandse ogen vaak omstreden drugsbeleid, krijgt soms dit pejoratieve etiket opgeplakt.
Parijs heeft dit keer de beschaving ingezet om de
'narco-staat' op betere gedachten te brengen.
Elsevier, 06-07-96
Een Franse gaullistische senator, Paul Masson,
noemde Nederland ooit een 'narco-staat'.
De Standaard, 10-01-97
De Franse beschuldiging dat wij er een narcostaat op na houden, moest worden ingetrokken en
het nieuwe jaar begon veelbelovend met de Amsterdamse burgemeester Patijn: als Chirac in juni
tijdens de EU-top in onze hoofdstad per se in het op
de Wallen gesitueerde hotel The Grand wil logeren, hem best, maar daar gaan we de binnenstad
dus niet voor oppoetsen.
HP/De Tijd, J 0-01-97
Nederland is de grootste Europese handelaar in
softdrugs, en via ons land lopen grote stromen
harddrugs. En dan verontwaardigd reageren als
het Franse parlement ons een narcostaat noemt.
Elsevier, 1 s-03-97
Op de melodie van oude kinderliedjes kunnen koters van zes tot veertien jaar leren wat onze 'narcostaat' zoal te bieden heeft.
ZIN, augustus 1997
Daarna ontpopte Paramaribo zich als prominente doorvoerhaven van cocaïne en verkreeg Suriname het predikaat 'narcostaat'.
De Groene Amsterdammer,
13-08-97
narcoterrorisme, het uitvoeren van gewelddadige, terroristische acties tijdens de handel in
drugs. Sinds het midden van de jaren tachtig
met regelmaat in het nieuws. Vnl. gebruikt
m.b.t. sommige M i d d e n - en Zuid-Amerikaanse
landen (Peru, Colombia).
narcoterrorist, iemand die aan
narcoterrorisme*
doet; guerrillero die de anti-drugswetten in zijn
land bestrijdt.
De presidentsverkiezingen in Colombia zijn niet
de meest geschikte tijd voor de Amerikaanse
drugsbestrijders in dit land. Terwijl de aan 'narcoterroristen' toegeschreven bomaanslagen onverminderd voortgaan - gisteren werden ten minste
zes mensen gedood toen een autobom ontplofte bij

het Intercontinental-hotel in Medellin - wijzen de
cijfers uit dat de cocaïneproduktie niet af- maar
toeneemt.
NRC Handelsblad, 25-05-90
In het geval van Colombia werd de nieuwe politiek van president Gavira, die 'narco-terroristen'
gereduceerde straffen in het vooruitzicht stelde als
ze zouden meewerken met de justitie en die een
einde maakte aan de praktijk van de uit wijzigingen
naar de v s , argwanend gevolgd.
de Volkskrant,
21-06-91
Escobar was in de ogen van de Colombiaanse regering geen 'gewone drugshandelaar', maar een
'narco-terrorist'.
NRC Handelsblad, 03-12-93
nat gaan, informeel voor 'een vergissing begaan; d o o r het m a k e n van een fout het slachtoffer zijn; verliezen'. O n t l e e n d aan het kaartspel.
Bij het overschrijden van de startlijn, dat magische Uur U, zal er een perfecte coördinatie moeten
zijn tussen vuursteun en voorwaartse beweging.
Als dat niet goed zit, ga je nat.
Elsevier, 09-02-91
nax, zie naks*.
nc (acron. van netwerkcomputer*),
een soort
uitgeklede, ' d o m m e ' pc, die niet beschikt over
eigen software. De makers zijn uitgegaan van
het idee dat een pc te d u u r en te complex zou
zijn. De pc is d u u r o m d a t een harde schijf, allerlei r a n d a p p a r a t u u r en veel software nodig zijn.
Een nc heeft bijgevolg niets van dit alles. Er zit
een kleine chip in, w a t universele basisinterfaces voor de aansluiting o p netten en eventueel
een m o d e m . Verder haalt de nc alles w a t hij n o dig heeft aan software uit een server of een net.
Wie met zijn persoonlijke k a a r t inlogt* o p een
nc, kan de benodigde software van het netwerk
halen. H e t concept van de n e t w e r k c o m p u t e r
werd halverwege 1996 geïntroduceerd door de
bedrijven Oracle, Apple, I B M , Netscape en
Sun. —» net-p:c''.
De nc - een naamvariant op de pc - zou de grootste revolutie in de iT-industrie zijn sinds Apple
eind jaren zeventig de Macintosh introduceerde.
Vorige maand toonde Oracle een eerste prototype
van de nc in het openbaar.
Elsevier, 08-06-96

Bij gebruik van de NC komt alle aanvullende software via het netwerk binnen.
Natuur & Techniek, augustus 1996
Voor anderen is het belangrijk om de softwarehegemonie van Microsoft te doorbreken, maar voor
de meesten vormt NC een extra kans om de nieuwe
mogelijkheden van de informaticanetwerken beter
te benutten.
Computer Shopping in Belgium, oktober 1996
Rond de netwerkcomputer is zeker nog het laatste woord niet gezegd, vooral omdat er nog zo weinig echt van bekend is - tenzij dan op papier. Feit is
dat de aanhangers van de NC op enkele maanden
tijd een hele ommezwaai gemaakt hebben: zij viseren niet langer op de privé-gebruiker, maar mikken
puur op de bedrijfswereld.
Financieel Economische Tijd, 31-12-96
Futuroloog Saffo verkondigde op de Comdex dat
de NC in de verkeerde race - 'de vervanger van de
pc' - uit de startblokken is geschoten.
Personal Computer Magazine, januari 1997
Om een NC compatibel te maken met alle software, is er voor Java van SUN gekozen.
Computer'.Totaal, februari 1997
Nederbelg, zie citaat.
Nederbelgen zijn Nederlanders die om fiscale redenen in België wonen, maar die hier nog ten dele
werken of een sociaal gebeuren hebben. Oneerbiedig gezegd: daar valt goed aan te scoren.
HP/De Tijd, 06-03-98
Nederhop, Nederlandse
hiphop*-muziek.
Niet alleen is Def P de grondlegger van de zogenaamde Nederhop, omdat hij er als eerste in slaagde om overtuigend in het Nederlands te rappen
(een kunst die nog steeds weinigen beheersen), de
sound van de groep - vet en zwaar en soms neigend
naar heavy metal - is ook uniek.
Elsevier, 17-OJ-97
Nederwiet, Nederlandse variant van cannabis.
Paars heeft een kans gemist om Parijs erop te wijzen dat het drugsbeleid al enorm is aangescherpt.
Coffeeshops die de regels overtreden worden gesloten, de teelt van nederwiet aangepakt en de gedoogde hoeveelheid softdrugs is teruggebracht van
dertig naar vijf gram.
Elsevier, 30-11-96
Belgische softdrugsgebruikers steken nu nog in
groten getale de grens over om nederwiet of hasj te
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kopen, voornamelijk omdat ze bij onze noorderburen stukken goedkoper en van betere kwaliteit is.
De Morgen,
zi-12-96
Normaal vraag ik voor Skunk, gewone Nederwiet, vijf tot vijfeneenhalve gulden per gram.
Trouw, 20-06-9/
Nederyup, Nederlandse yup (pie)''.
De twee auteurs, afkomstig uit de school van de
Nederlandse Cosmopolitan, signaleren de echte
nederyup op het ogenblik voornamelijk nog in
Amsterdam maar ze achten het niet ondenkbaar
dat in de nabije toekomst de hele Randstad geyuppificeerd zal worden.
Haagse Post, 22-11-86
negativo, iemand met een negatieve instelling.
Jeugdtaal; sinds de tweede helft van de jaren
tachtig. De tegenhanger is de positivo".
Emile Ratelband hoort in deze rubriek natuurlijk
helemaal niet thuis, maar ja, we hadden het over
rare CD'tjes en ik, lelijke negativo die ik ben, wil
nu eenmaal elke gelegenheid aangrijpen om deze
zwatelende oliebol te vertellen wat een engerd ik
'm vind.
HP/DeTijd,
08-12-95
neo; neofiet, nieuweling in de sport. Aanvankelijk Z u i d - N e d e r l a n d s , m a a r nu ook in de sporttaal van het N o o r d e n ingeburgerd.
Het team werd vooral aangevuld met enkele neo's en Ronny Vlassaks, die in zijn eerste 2 profjaren bij Jan Raas de in hem gestelde verwachtingen
nooit inloste.
De Morgen, 16-02-89
Tot nu mogen 42 coureurs zich beroepsrenner
noemen. De namen van de overblijvers zijn op drie
na dezelfde als vorig jaar. Voor slechts twee neo's is
er een plaatsje in het peloton (in dit geval bij het bescheiden Foreldorado), terwijl TVM oud-prof
Louis de Koning binnenhaalde.
Trouw, 28-02-9-/
neo-geo, neo-geometrische k u n s t . De t e r m , die
in weinig w o o r d e n b o e k e n is terug te vinden (in
ons taalgebied is Verschueren, 1 9 9 6 , de eerste),
werd in 1986 geïntroduceerd d o o r de Amerikaanse kunstcriticus Donald Kuspit voor de
rond 1985 ontstane abstracte kunst uit vnl.
Amerika (met n a m e N e w York).
In de jaren tachtig vielen de tendensen en stijlen
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dan ook als het ware over elkaar heen: neo expres
sionisme, neo-surrealisme, neo-classicismc, neo
realisme en als laatste neo onder de neo's, neo-geo
(neo-geometrische kunst).
Haagse Post, 24-10-87
metonymisch: vertegenwoordiger van deze
kunstvorm.
De zo esthetisch mogelijk op elkaar afgestemde
cirkeltjes, rechthoeken, vierkanten en driehoeken
waren alom present. De handel in deze zogenaamde neo-geo's was dan ook onmiskenbaar levendig.
Haagse Post, 22-11-86
Is Bülent Evren een 'neo-geo'? Beslist niet, volgens zijn schilderende evenknie Han Schuil. 'Geometrische abstractie,' zei deze vorig jaar tijdens
een vraaggesprek met galeriehouder Onrust,
'daaronder versta ik het geschuif met cirkels en
vierkantjes. Dat is een zuivere compositorische,
formele aangelegenheid. Op zichzelf is dat volkomen oninteressant.'
de Volkskrant, 2 3-05-8y
De 'neo-geo's' zeggen: minder is beter. Maar ik
zeg: er kan altijd meer! Ik hou van barok.
Oor,

11-07-87

De 'hype' van de nieuwe abstractie, de neo geo's,
bevalt hun dan ook niet zo.
Vinyl, februari 1988
De Zwitser John Armleder is de ster van de neogeo's, de nieuwste geometristen.
Nieuwe Revu, 02-11-89
Bart Domburg (1957), de gewezen neo-geo, posteert zich in stofjas voor het snorrende atelierkacheltje en serveert pijpjes Dommelsch.
de Volkskrant, 1 f-02-91
Vermoedelijk was er zonder Nicholson ook geen
'Neo-geo' geweest.
HP/DeTijd,
12-11-93
neotofelemoons (<— Barg. tofelemoon
'roomskatholiek'), minachtende benaming voor ' m o dern rooms-katholiek'.
... vroeger in zijn vrije tijd neotofelemoonsmarxistische essays schrijvend voor 'De Nieuwe
Linie'.
de Volkskrant, 06-12-86
nerd (<— Eng.; uitgesproken [neurtj), een moeilijk vertaalbaar begrip uit de computerwereld
en de jeugdtaal. H e t w o r d t zowel negatief (mietje, kneus) als positief (een bolleboos of compu-

terprofessor) gebruikt. H e t clichébeeld van een
nerd is een gebrilde en gepukkelde j o n g e m a n
met een schichtige blik en een duidelijk aanwezige zweetgeur. Vrouwelijke nerds zijn moeilijker te herkennen. In 1998 verscheen van de
h a n d van M a x de Bruijn het Handboek voor de
nerd.
Een nul valt niet in de smaak bij Ter Braak. Hij is
naar de mening van Ter Braak een nerd en wordt
daarom onder het thema van de avond, 'de zee', benoemd tot kwal.
Nieuwe Revu, 28-09-94
Want hoe zeg je Tk wil een blonde, dominante
man met spierbundels als kabels' tegen een donkere 'nerd' van anderhalve meter hoog?
HP/De Tijd, 17-03-95
Nerd (zaadje). Archetype van de slimme, fanatieke computeraar: brildragend, voorzien van rekenliniaal en een vierkleurenballpoint in de borstzak,
en gekleed in een wit overhemd. Nerds mochten
vroeger hoogstwaarschijnlijk nooit meevoetballen
op straat wegens een vreemde motoriek en een te
natuurkundige benadering van het balspel. Daar
stond tegenover dat nerds op de middelbare school
erg geliefd waren als buurman tijdens wiskundeproefwerken. Hoewel nerds van oudsher altijd een
beetje lacherig werden behandeld, zien we de laatste tijd een herwaardering voor dit type computeraar. Dit is vooral te danken aan de opper-nerd,
Bill Gates, die inmiddels de rijkste man van de vs
is.
Henk Rijks: Cybertalk, compulingo en netiquette,
1995
De computer is een spiritueel apparaat geworden. In de jaren negentig is de computer niet meer
het speelgoedje voor de 'nerds', een kille doos die
hoogstens een handige hulp in de boekhouding is.
de Volkskrant, 19-10-96
'En dan: een quiz met Frank Masmeijer!' 'Ja, die
verschrikkelijke nerd!'
Nieuwe Revu, 27-12-96
Bladen als 'Wired' en 'Blvd.' sieren niet alleen de
leestafel van de voormalige 'nerds', maar ook van
account-managers bij reclamebureaus, directeuren
en opinieleiders.
Elsevier, 18-01-97
De treurigste man is echter de nerd, die het liefst
in een condoomachtig pak met sensoren zou willen
kruipen, zodat hij een computervrouw met digitale
borsten kan opvrijen.
HP/De Tijd, 14-03-97

De nieuwe Larry gaat lustig verder op platgetreden paden. Dit is nog altijd het ultieme nerd-spel;
voor miljoenen nerds en tieners is het een levenswijze.
Computer Magazine, april 1997
Net, populaire benaming voor het Internet*.
De grote misvatting is dat het Net wordt gezien
als een wereldomspannend, gebruikersvriendelijk
en menugestuurd super-BBS.
Kijk, februari 1995
Er bestaan geen regels voor de inhoud van wat
wel en niet over 'het Net' mag worden getransporteerd.
NRCHandelsblad,
29-12-95
Internet (ook wel het Net genoemd) is een snel
groeiend netwerk van computernetwerken waarop
een heleboel informatie beschikbaar is.
PC Consument, december 1996
Iedereen hangt tegenwoordig op 'het net' rond,
maar niemand weet precies waarom.
Vrij Nederland, 19-07-97
Er is een anti Bauer-pagina op het net.
Nieuwe Revu, 10-12-97
nethemd, o n d e r h e m d met mazen als in een net,
populair onder jongeren.
Nethemd: onderhemd (m) als visnet, uitsluitend
in wit. Eind jaren zeventig gedragen door mannen
die graag voor vooruitstrevend doorgingen. Maakt
come-back, in zwart, in de SM-scene.
Vrij Nederland, 06-05-95
... kale mannen in nethemden die een soort voetbalchants ten gehore brengen.
Vrij Nederland, 01-08-98
netiquette (van Internet* + etiquette), gedragsregels, ongeschreven wetten die gelden o p het
Internet. Bijvoorbeeld: geen schunnige of racistische taal gebruiken; niet ongevraagd ergens
reclameboodschappen achterlaten; geen vertrouwelijke informatie uit andere computers
stelen. Verder moet de gebruiker zich ook houden aan de gangbare afkortingen.
Persoonlijk ben ik bang dat het verschijnsel alleen maar erger zal worden naarmate er meer mensen op het Net komen en er niet meer de 'Netiquette' is.
Wave, april 1995
De commerciële sektor doet er goed aan rekening
te houden met de heel andere Internetkultuur. Zo
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bestaat er een 'Netiquette': een vrijwillig gerespek
teerde gedragscode die onder andere verbiedt dat
men zomaar 'junkmail' naar om het even wie
zendt.
De Morgen, 23-09-95
Met de groeiende populariteit van Internet is een
digitale gemeenschap ontstaan die een eigen taal
en omgangsvormen heeft. Om opgenomen te worden in deze wereld, horen gebruikers de cybertalk
en netiquette te beheersen.
Nieuwe Revu, 20-12-9 5Ook het Internet heeft z'n eigen discours. In het
vakjargon noemt men dit de 'Netiquette'. Door het
gebruik ervan herkent men de ervaren 'Netter' uit
de 'Newbie'.
Inside Internet, november/december
1996
Zij herkenden in deze actie de zoveelste uit de
hand gelopen poets, en het zoveelste bewijs dat het
tegenwoordig met de eerbied voor de Netiquette
slecht gesteld is.
Personal Computer Magazine, december 1996
Netiquette, een reeds lang ingeburgerd synoniem
voor etiquette op het internet. We hebben er allemaal al van gehoord, als newbie misschien zelfs
herhaaldelijk van beschuldigd geweest ons er niet
aan te houden, maar we hebben het nog nooit gezien, die netiquette. Velen definiëren het als de verzameling van ongeschreven maar wel alom geldende regels op het internet. Maar als ze niet geschreven zijn, hoe moeten we ze dan leren kennen.
Inside Internet, april 1997
Ook verschenen er boekjes over netiquette: wat is
fatsoenlijk gedrag op internet?
Elsevier, 21-06-97
net-pc, voor de definitie zie nc .
Uiterlijk onderscheidt de NETPC zich door zijn
kleinere kast. Bijna alle modellen zijn de helft kleiner dan een 'normale' pc. Dit kan doordat er
slechts enkele of geen uitbreidingssleuven in zitten. Veelal ontbreken ook cd-romspeler en floppy
drive.
De Morgen, 05-07-97
netrepreneur (van Net* + entrepreneur),
iemand
die zaken doet via het Internet*. Schertsend.
Ondanks berichten van een enkele aanbieder die
het na teleurstellende ervaringen voor gezien hield,
lijkt de belofte van het internet te groot om het helemaal links te laten liggen, leert een rondgang
langs Nederlandse bedrijven. Daarnaast is er een
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nieuwe categorie gelukzoekers ontstaan: de net tv
preneurs', jonge bedrijven die internet gebruiken
voor het opzetten van een alternatieve winkel. Zij
kunnen dankzij lage investeringen, met bescheiden
omzetten toch het hoofd boven water houden.
Elsevier, o t-10-96
netsurfen, ronddolen (surfen*) o p het Internet'.
Tijdens het 'netsurfen' bookmarks plaatsen en
vervolgens aan de hand hiervan een (home)page
creëren met behulp van Netscape, zonder dat daarvoor specifieke HTML-kennis nodig is.
Computer thuis in bedrijf, juli 1996
Naargelang je via Telenet wil gaan telefoneren of
netsurfen, krijg je als versgebakken Telenet-klant
een ander apparaatje (een kabelmodem in het jargon) in huis.
NetWerk, juli/augustus 1997
netsurfer, iemand die zich bezighoudt met netsurfen*.
De Netsurfer mag meedenken over het bier van
Grolsch.
Wave, april 1995
Via het World Wide Web krijgen netsurfers uit
alle landen een gedetailleerde handleiding voor euthanasie, een praktijk die in verschillende landen
wettelijk strafbaar is.
De Morgen, 04-01-97
Steeds meer netsurfers beperken zich tot het gebruik van e-mail, het raadplegen van 'virtuele
kranten' en websites (internetpagina's) van financiële dienstverleners.
Elsevier, 14-06-97
netwerkcomputer, voor de definitie zie nc*.
De gebruiker zet de netwerkcomputer aan,
maakt verbinding met de lokale server en begint direct met het werk.
Natuur & Techniek, augustus 1996
Larry Ellison van Oracle orakelt dat de netwerkcomputer of NC de toekomst heeft en dat de pc
heeft afgedaan.
Personal Computer Magazine, februari 1997
netwerken, proberen relaties te verwerven, bijvoorbeeld door in een informele sfeer kennis te
m a k e n met mensen aan wie je later nog eens iets
k u n t hebben; een kennissenkring o p b o u w e n
met in het achterhoofd het mogelijke nut van
die kennissen voor je carrière.

Ik ga niet naar feestjes en partijtjes, en ik netwerk niet.
Humo, 22-07-97
neue Welle (<— D u i . 'nieuwe g o l f ) , nieuwe stroming. In de jaren tachtig vooral als benaming
voor de Duitse tegenhanger van de new* wave.
In Duitsland is al een tijdje sprake van een Neue
Welle in de filmwereld.
HP/De Tijd, 09-10-98
new age (<— Eng.), verzamelterm voor een culturele beweging met een uitgebreid scala aan
zienswijzen en activiteiten, en gekenmerkt
door een verwerpen van de m o d e r n e westerse
morele w a a r d e n ; holistische wereldbeschouwing volgens welke alles in deze wereld en zelfs
de hele kosmos s a m e n h a n g t . Hierbij spelen
mystiek en oosterse wijsheid een belangrijke
rol.
Het is niet alleen muziek, New Age is een beweging, nog net geen religie. Alternatieve geneeswijzen vallen eronder, en eerbied voor de natuur, meditatie en het geloof in reïncarnatie, het geloof dat
er meer is, oosterse wijsheid en astrologie, handlijnkunde en holisme: de overtuiging dat de mens
één is met alles.
de Volkskrant, 18-01-92
Ook in holistisch georiënteerde new-agekringen
heeft men dat idee van zuivering door vasten omarmd.
Elsevier, 28-03-92
In het programma, net als 'Taxi' geproduceerd
door IDTV en uitgezonden door de NCRV, is Spanjer wekelijks te gast in de wereld van de 'Hawaïan
healing', het oerdansen, de spirituele verloskunde
en alle mogelijke andere New Age-cursussen.
HP/De Tijd, 14-06-96
Jongere generaties blijken ontvankelijk voor
New Age omdat zij, anders dan traditioneel
progressief-linkse kringen, niet langer behept zijn
met een aperte weerstand tegen obscurantistische
ideeën.
Elsevier, 21-12-96
rustige, instrumentale muziek met elementen
van jazz, softrock en klassieke muziek; contemplatieve muziek die een therapeutische uitwerking zou hebben. De stem, zo die al gebruikt
w o r d t , dient enkel als klankdecor.
New Age! Het handelt hier om muzikaal behang,

muziek die niet dealt in ideologieën of boodschappen. Per definitie duffe muziek waaraan een grote
behoefte blijkt te zijn; deze muziek pretendeert immers niet meer dan haar eigenste wezen te zijn: geluid waarbij planten kunnen groeien en mensen
zichzelf ontspannen.
Oor, 07-03-87
New Age is een uitdrukking voor speciale muziek, die niet onder te brengen valt in de bestaande
categorieën als jazz, rock, funk of soul. Het gaat
hier om melodieuze, sferische klanken, waarvan
een grote rust uitgaat. De muziek heeft een rustgevend effect en is dus uitermate geschikt voor yoga
en meditatie.
Preview, april 1987
Tot overmaat van ramp wordt de nieuwe muziek
verbonden met wat de New Age-beweging is gaan
heten: het holistische denken dat heden en toekomst, cultuur en natuur, oost en west, wetenschap en occulte zaken vat in één groots verband.
Met de nieuwe harmonische gedachte als alibi presenteren voormalige hippie-artiesten hun ongevaarlijke deunen, verpakt in steeds dezelfde 'full
color' landschapfoto's. De nieuwe Muzak.
Haagse Post, 30-01-88
Zoals ik in het begin al opmerkte maken de klanken van Hübner deel uit van de zogeheten New
Age-muziek.
Music, september 1990
New Age-muziek met een bedoeling. Daarin onderscheidt het genre zich van de meeste échte muziek, 'kunstmuziek', die niks wil dan muziek zijn.
Je hebt natuurlijk musicologen en aanverwante
muziekuitleggers die daar anders over denken,
maar in het normale gebruik laat een gemiddelde
luisteraar zich toch nauwelijks van de wijs brengen
door wat een toonkunstenaar willens en wetens in
zijn composities heeft gestopt.
de Volkskrant, 01-08-97
new beat (<— Eng.), een in België ontstane m o derne variant van disco*-muziek. N e w beat
w o r d t g e m a a k t met de computer en is eerder
bestemd voor de dansvloer d a n voor huiselijk
vermaak. Een belangrijk kenmerk is het vertraagde ritme. Deze elektronische dansmuziek
w e r d in 1987 bedacht d o o r Antwerpse deejays
en werd een tijd lang een hype* in Londense
clubs. Begin jaren negentig zo goed als verdwenen.
Tot slot wijzen we er nog op dat kleine Belgische
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broer Antler ook weer heel wat aktiviteiten ontplooit in het najaar. Ze gooien onder andere weer
een hele hoop new beat en andere dansmuziek maxi's de diskotheken en de rest van de wereld in.
SIC, 20-09-88
Jaren voor de term in voege kwam, werd new
beat uitgevonden door enkele Antwerpse DJ 'S, die
er niet beter op vonden dan bepaalde platen
(Severed Heads, Fad Gadget...) op een te laag toerental te draaien.
Fabiola, september 1988
De New Beat heeft in geen tel ons land veroverd,
en rukt nu op naar het buitenland: de 'Belgian
Wave'.
Knack, 16-11-88
Uiteraard heeft new beat weinig om het lijf, maar
moet alles dan per sé veel om het lijf hebben?
Humo, 02-12-88
New Beat? Een deskundige: 'Kenmerk van de zogenaamde New Beat is dat het aantal beats-per-minute lager ligt dan bij de Acid-House-plaatjes.'
Oor, 03-12-88
Hm... dat klinkt helemaal niet gek, dacht een
Belgische disc-jockey die per ongeluk een (45 toeren-) single op 3 3 toeren opzette. Het publiek in
zijn discotheek vond dat ook en gaf zich over aan
de trage, dreunende beat van de muziek. De disc
jockey had een nieuw begrip uitgevonden: New
Beat. En daar bleek muziek in te zitten; het idee
van 'platen-gedraaid-op-een-verkeerd-toerental'
werd verder uitgewerkt, de drums en de beat werden weer iets sneller opgenomen en kort daarna lagen de eerste New Beat-singles op de markt. Dat
gebeurde ongeveer vijfjaar geleden en inmiddels is
New Beat een begrip geworden in België, WestDuitsland, Amerika en Frankrijk.
Muziek Express, februari 1989
New-Beat kopieert, versplintert en mixt reeds bestaande muziekflarden en ritmes, in vakkringen
'sampling' genoemd, tot een doelbewust onmelodieuze, onoriginele, monotone en opzwepende
zondvloed van ritmiek.
Vrij Nederland, 16-12-89
newbie (<— Eng.), nieuweling op het Internet'.
Newbie: Nieuwkomer, groentje. Een persoon die
debuteert in Cyberspace. Net-veteranen reageren
vaak op dergelijke nieuwkomers met opmerkingen
als: 'Let maar niet op hem, dat is toch maar een
Newbie.' Soms is het handig om je als newbie bekend te maken: 'Sorry, ik ben een newbie maar kan
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iemand mij vertellen hoe ik...' Ken erg domme
newbie kan rekenen op het predikaat 'clueless 1
Herik Rijks: Cybertalk, compulingo en netiquette,
'995
Ook het Internet heeft z'n eigen discours. In het
vakjargon noemt men dit de 'Netiquette'. Door het
gebruik ervan herkent men de ervaren 'Netter' uit
de 'Newbie'.
Inside Internet, november/december
1996
Wie als 'newbie' op het Internet komt, staat nog
steeds verbaasd over de mogelijkheden die het Net
biedt.
Net Werk, maart 1997
Omdat het in de algemeen toegankelijke groepen
wemelt van de newbies hebben de echt fanatieke
verspreiders en verzamelaars een groep opgericht
waar uitsluitend wordt gewerkt met door PG P gecodeerde bestanden.
Personal Computer Magazine, maart 1997
Dik heeft 600.000gratis C D - R O M ' S uitgezeten
verwacht dat minimaal 300.000 newbies tegen het
eind van 1997 wel klaar zullen zijn met de installatie (Windows!).
HP/De Tijd, 10-10-97
Newspeak (<— Eng. ' n i e u w s p r a a k ' , de door de
d i c t a t u u r opgelegde kunstmatige taal in George Orwells Nineteen Eighty-Four, 1949), taal
w a a r i n nieuwe w o o r d e n w o r d e n samengesteld
uit oude; w o o r d e n een andere of beperkte betekenis krijgen; andere w o o r d e n helemaal verdwijnen. De laatste tijd heeft het w o o r d newspeak de betekenis gekregen van 'versluierend
taalgebruik; eufemismen'.
In vergelijking met de frivole en fondanten
'Newspeak' in de marge van 'Generation X', zijn
de soms naar aforismen neigende typeringen van
tijdsverschijnselen en mensen in de roman zélf ernstiger en venijniger.
Joost Zwagerman: In bet wild, 1996
Programma's heten in 'newspeak' producten.
Vrij Nederland, 12-07-97
newwave (<— Eng.), vorm van punk -muziek,
m a a r subtieler en intelligenter. De boze, sociaal
bewuste teksten zijn gebleven, alleen de muziek
is melodieuzer geworden. Sinds ca. 1976 p o p u lair. Tot de new wave kan ook de
doemmuziek*
gerekend w o r d e n . Er bestond al een N e w Wave
in de jazz, en een beweging in de Franse cinema
had dezelfde n a a m : nouvelle
vague.

New Wave is een benaming voor een muzieksoort die gelijk met de punk en de disco opkwam.
Een precieze omschrijving van die popmuziek is
moeilijk te geven omdat het hier een verzamelcategorie betreft voor alle pop die tegen het eind van de
jaren zeventig nieuw was, maar niet vervaardigd
werd voor het uiterst commerciële top-veertig circuit. Evenals punk zocht de new wave inspiratie bij
de vroege rock 'n roll, maar zij miste het muzikale
en tekstmatige agressieve simplisme van de punk.
Tom terBogt: Opgroeien in Groenlo, 1987
De Amerikaanse tegenhanger van het Britse
rockgeweld is hedonistischer en intellectualistischer ingesteld (Ramones): 'new wave' wordt de
muziek genoemd die, ook na de integratie van
punk, een herdefiniëring mogelijk maakt van de
rock-avant-garde.
Fenomenen van de jeugdcultuur (meerdere auteurs), 1989
nichtenrock, muziekvorm waarbij veel belang
w o r d t gehecht aan het uiterlijk, zoals m a k e - u p
en blitse kledij. De t e r m w e r d in 1971 voor het
eerst in de muziekpers gebruikt. In de praktijk
beoefend d o o r popsterren als David Bowie en
Lou Reed.
En seks was vies, meisjes die te neuken waren helemaal. Geen wonder dat dezelfde dertigers minachtend over nichtenrock en dansmuziek praten.
Bert Hiddema: Twee vliegen in een klap, 197s
... de Newyorkse nichtenrock van Reed.
Oor, 11-02-89
Zijn grote voorbeelden anno nu: 'Mötley Crue,
Cinderella, Nichtenrock, vin' ik. Ja, noem het
maar gerust zo hoor: nichtenrock.'
Nieuwe Revu, 12-11-97
niersteenvergruizer, medisch a p p a r a a t w a a r m e e
nierstenen met ultrasoon (onhoorbaar) geluid
vergruisd k u n n e n w o r d e n . De niersteenvergruizer, ontwikkeld d o o r de Duitse vliegtuigbouwer Dornier, werd in Nederland in het midden
van de jaren tachtig in gebruik genomen in het
R o t t e r d a m s e Dijkzigt-ziekenhuis. In Vlaanderen w o r d t de t e r m niersteenverbrijzelaar
gebruikt.
Inmiddels wijst alles erop dat de tweede Nederlandse niersteenvergruizer - in tegenstelling tot de
eerste - niet meer van de firma Dornier betrokken
zal worden.
de Volkskrant, 27-09-86

De niersteenvergruizer is een uiterst geavanceerd
apparaat met veel beloften. Patiënten hoeven niet
onder het mes maar slechts een paar minuten geheel pijnloos onder een apparaat te liggen. Men
hoeft niet één a twee weken in een ziekenhuis, gevolgd door enkele weken herstel van de ingreep en
de narcose, en men mist de onzekerheid dat men
deze hele procedure door moet maken en de nierstenen uiteindelijk niet gevonden worden.
Natuur & Techniek, december 1989
Medisch laboranten zullen misschien eigenschappen als geavanceerd, degelijk, betrouwbaar
en gebruiksvriendelijk noemen, maar die denken
dan waarschijnlijk vooral aan de Philips cat-scanners, röntgenbruggen en niersteenvergruizers op
het werk.
HP/De Tijd, 27-03-98
nieuwe wereldorde, de gewijzigde Oost-Westverhoudingen door de ineenstorting van de
communistische regimes in de O o s t b l o k l a n d e n .
In de nieuwe wereldorde zou de soevereiniteit
van alle staten gewaarborgd w o r d e n . De onderliggende gedachte w a s die van Amerika als p o litieman van de wereld. De term w e r d vooral
gebruikt m.b.t. de buitenlandse politiek van
W a s h i n g t o n en werd populair g e m a a k t d o o r
voormalig president Bush tijdens de Golfoorlog. H e t was echter Brent Scowcroft, één van de
militaire bevelhebbers, die de term voor het
eerst lanceerde.
Het is lente. Tijd van grote schoonmaak, tijd van
nieuwe orde. Terwijl Bush onverdroten voortgaat
op het pad van de Nieuwe Wereldorde, zogen de
schapen hun lammeren en zoeken de vogels een
nest.
Opzij, april 1991
President Bush is geen uitzondering. Hij is een
handelsreiziger in nieuwigheden. Opzienbarend
was al zijn aankondiging van een nieuwe wereldorde die op zijn gezag tot stand zou komen. Hoe die
er precies zal uitzien heeft hij nog nauwelijks onthuld, maar het klinkt goed en elke deskundige probeert de bedoelingen van Bush te duiden.
Elsevier, 10-08-91
Met de 'nieuwe wereldorde' zal het, naar het zich
laat aanzien, voorlopig niet veel worden. De Amerikaanse president Bush gebruikte het begrip naar
aanleiding van de pogingen van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten om de agressie van Irak
tegen Koeweit tot staan te brengen.
de Volkskrant,
20-08-91
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Dat de 'nieuwe wereldorde' geen fundamentele
wijzigingen inhoudt voor de manier waarop in
Washington buitenlandse politiek wordt bedreven, werd deze week nog maar eens geïllustreerd
door de officiële benoeming van Robert Gates tot
direkteur van de CIA.
De Morgen, 09-11-91
Bij alle euforie over Gorbatsjow, de laatste jaren,
liet ik langs mijn neus weg, me machtig pienter
wanend, wel eens vallen dat bij mijn weten de
Muur er nog stond. En pffft, hij was weg. Toen hij
weg was, jubelden allen over een nieuwe wereldorde en een eeuwige vrede.
Gerrit Komrij: Met bet bloed dat drukinkt heet,
1991
Het nieuwe élan is vooral te danken aan het feit
dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een paar
jaar geleden besloten de strijdbijl te begraven. Vanaf dat moment veranderde de volkerenorganisatie
van een arena vol Oost-Westgladiatoren in de
werkplaats van de Nieuwe Wereldorde.
Het Parool, 04-04-92
Wat de Amerikanen daarbij in gedachten hebben
wordt al snel duidelijk aan het deerniswekkende,
maar moorddadige fiasco van Bush' arrogante
aankondiging van een 'nieuwe wereldorde': een
nieuwe variant op het bekende thema van de vs als
politieman van de wereld.
Trouw, 20-06-92
Enthousiasme voor de nieuwe wereldorde of de
VN, waarin de economische grootmachten Duitsland en Japan een permanente zetel in de Veiligheidsraad zouden kunnen opeisen, is in Bonn en
Tokio ver te zoeken.
HP/De Tijd, 23-09-94
Het zijn woorden die te pas en te onpas vallen,
dikwijls in het gezelschap van twee andere favorieten uit die jaren: Nieuwe Wereldorde en Het Einde
Van De Geschiedenis.
Elsevier, 21-09-96
nieuwe wilde, d o o r het expressionisme en fauvisme beïnvloede schilder met een ' w i l d e ' stijl.
Vnl. in Frankrijk en Duitsland. Sinds begin jaren tachtig. O o k bijvoeglijk: het nieuwe wilde
schilderen. —> jonge wilde*.
Volgens de ideoloog van het nieuwe wilde schilderen, de Duitser 'Wolfgang M a x Faust', is er geen
sprake van een tegenovergestelde mentaliteit.
Vinyl, februari 1987
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nieuwsgroep (f— Eng. newsgroup), discussieforum o p het Internet*; een soort elektronische
rubriek van ingezonden brieven; babbelpagina
van Internet w a a r o p men met gelijkgestemde
zielen van over heel de wereld nieuwtjes kan
uitwisselen en vragen kan stellen. Een nieuwsgroep is te vergelijken met een o p e n b a a r prikbord, w a a r a a n allerlei (digitale) berichtjes hangen die elke bezoeker van die nieuwsgroep kan
lezen. De bezoeker kan er zelf ook een briefje
o p h a n g e n met een mededeling of vraag. O o k
kan er gereageerd w o r d e n o p een bericht.
Nieuwsgroepen zijn er in alle soorten en maten
en bieden dus voor elk w a t wils. In 1996 w a r e n
er al meer dan 17.000 nieuwsgroepen.
Voor gesponsorde e-mail kun je kiezen, voor reclame in nieuwsgroepen niet. Bedrijven hebben
ontdekt dat nieuwsgroepen een uitstekende plek
zijn om nieuwe klanten te winnen.
Zink, juni 1996
Nieuwsgroepen lees je met een zogenaamde
nieuwslezer. Die bestaan in zelfstandige vorm (een
van de goeie is Free Agent) maar ook de meeste
browsers kunnen standaard overweg met Usenet.
In Microsoft Internet Explorer start je de nieuwslezer bijvoorbeeld via het menu Go, Read News. Je
vindt nieuwsgroepen over alle denkbare onderwerpen.
De Morgen, 23-11-96
Maar liefst 30 miljoen web pagina's, afkomstig
van 275.600 servers, zijn inmiddels in kaart gebracht, alsmede 4 miljoen artikelen afkomstig van
14.000 nieuwsgroepen.
Computer thuis in bedrijf, december 1996
Over de vele nieuwsgroepen die aan film gewijd
zijn, werd echter met geen woord gerept.
Computer Magazine, december 1996
Wat minder dramatisch, maar niet minder ergerlijk en zelfs gevaarlijk voor het Internet zélf, zijn de
massale aanvallen op nieuwsgroepen.
Computer'.Totaal, januari 1997
Ik had net op Internet in een nieuwsgroep gelezen
over ongevaarlijke vergiften, over gif dat een komische werking zou hebben!
Nieuwe Revu, 22-01-97
Het eigenaardige feit doet zich voor dat alle
nieuwsgroepen die traditioneel met plaatjes vol
zouden moeten staan, juist met tekst overspoeld
worden.
HP/De Tijd, 24-04-98

nifty (<— Eng.), hip, chic.
Ze houden wel van nifty troep, maar het mag ook
weer niet te weird zijn.
Lisette Tbooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986
Als het maar nifty klonk, dan donderde het niet
wat voor film je in elkaar sodemieterde.
Man, april 1987
Nikkei-index (<— Jap. Nikkei; afk. van Nihon
Keizai Shimbun 'Japans economisch journaal',
de belangrijkste financiële k r a n t in J a p a n ) , index van het koerspeil o p de beurs van Tokio, dit
o p basis van de meest representatieve Japanse
industriële aandelen.
Nikkei Stock Index. Index van 225 hoofdaandelen die genoteerd staan op de beurs van Tokio.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991
Londen was enkele punten hoger, Frankfurt wat
lager en de Nikkei-index kwam weer boven de
grens van 20 duizend punten.
de Volkskrant, 20-03-92
Nikkei-index: de index voor de koersontwikkeling op de beurs in Tokio, een van de belangrijkste
effectenbeurzen van de wereld.
Prisma van de algemene economie, 1993
De Nikkei-index gedroeg zich het laatste jaar
keurig door van 16.000 op te rukken tot ruim boven de 20.000.
Elsevier, 13-08-94
Gisteren brak er onder beleggers zelfs lichte paniek uit. De Nikei-index, de beursbarometer in Tokio, kelderde met liefst 3,25 procent naar
18.073,87 punten, het laagste niveau sinds november 1995.
Trouw, 10-01-97
nimby (<— Eng. not in my backyard 'niet in mijn
a c h t e r t u i n ' ) , protectionistisch gedrag d a t vert o o n d w o r d t wanneer de eigen belangen in het
geding zijn. Bijvoorbeeld: het niet gedogen van
kerncentrales, tippelzones, snelwegen, een afvalverbrandingsinstallatie, een stortplaats e.d.
in de eigen directe omgeving. O o k iemand die
een dergelijk gedrag vertoont w o r d t een n i m b y
g e n o e m d . Informeel.
De Tweede Kamer is zonder al te veel problemen
akkoord gegaan met de zogenaamde Nimby-wet.
Daardoor kunnen rijk en provincie gemeenten
dwingen mee te werken aan de bouw van omstre-

den projecten als asielzoekerscentra en vuilverbranders. De Nimby-wet (Not In My Backyard,
niet in mijn achtertuin) is bedoeld om een einde te
maken aan slepende beroepsprocedures tegen de
aanleg van voorzieningen die iedereen wel nodig
vindt, maar liever niet in de eigen omgeving (gemeente) heeft.
Trouw, 15-10-93
In de volksmond wordt Alders' voorstel ook wel
de Nimby-wet genoemd (not-in-my-backyard)
omdat de meeste gemeenten de eerder genoemde
activiteiten niet op hun grondgebied willen.
de Volkskrant, 15-10-93
Aan de andere kant moet het rijk wel grijpen naar
machtsmiddelen als de Aanwijzingsbevoegdheid
of de Nimby-wet (not in my backyard) om lokaal
egoïsme te doorbreken, bijvoorbeeld bij de opvang
van asielzoekers.
de Volkskrant 06-11-93
... maar ook de milieufreaks uit Gelderland en de
Nimby-tijgers uit Tiel kropen uit hun provinciale
loopgraven...
Elsevier, 27-11-93
De kortgeleden van kracht geworden 'Nimbywet' (Not in my backyard) moet de stroom beroepskwesties indammen.
Elsevier, 22-01-94
Het klonk zo prachtig. Weg met de stroperigheid,
het NiMBY-gedrag en de eindeloze protesten bij de
Raad van State die tot nog toe de besluitvorming
rond infrastructurele projecten kenmerkten.
Elsevier, 12-10-96
nimfijn (<- Eng. nimphet, uit V l a d i m i r N a b o kovs r o m a n Lolita, 1955), jong meisje tot wie
oudere m a n n e n zich seksueel aangetrokken
voelen.
Nimfijn Dolores (= Lolita - M D C ) en vooral de
mysterieuze Clare Quilty zouden dan dienst doen
als metaforen voor het onontwarbaar web van teksten dat door de literatuur in de loop der eeuwen
over de wereld is gesponnen.
Joost Zwagerman: In het wild, 1996
Later, op de middelbare school, wordt zij de wrede nimfijn van haar leraar M a x die haar, bepuiste
en bebrilde puber, 'een doorzichtige en met goud
afgezette Afroditemantel' omlegt.
Elsevier, 12-04-97
T & T willen de dartele Ajax-nimfijnen een hart
onder de riem steken: zij hoeven niet te wanhopen.
Nieuwe Revu, 09-07-97
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ninja(<—Jap. nin ' o n z i c h t b a a r ' + ja ' p e r s o o n ' ) ,
Japanse strijder, getraind in ninjutsu, de kunst
van onopvallendheid en onzichtbaarheid, ontwikkeld in het middeleeuwse J a p a n en later gepraktiseerd als een oosterse vechtkunst. Sinds
ca. 1 9 8 5 . O o k in samenstellingen als ninja-uniform.
Abbas vergezelde tien dagen lang de ninja's, zeg
maar para-militaire regeringstroepen, op hun patrouilles door Algiers en omstreken.
Nieuwe Revu, 29-03-95
Af en toe komt een wit-groene jeep vol 'ninja's',
anti-terreureenheden met bivakmutsen en volautomatische wapens uit een aanpalend straatje
gescheurd.
Elsevier, 13-05-95
Ondanks het leger, de gemaskerde politiemacht
van in het zwart geklede 'ninja's' en de door de regering ingestelde volksmilities is de GIA bij lange
na niet verdampt tot een 'residu', zoals een Algerijnse minister beweerde.
Elsevier, 01-03-97
De goed georganiseerde moordenaars hullen zich
in zwarte ninja-uniformen.
De Morgen, 05-10-98
Nintendo-generatie (<— nintendo, Japans videospelletje w a a r i n zoveel mogelijk booswichten
gedood m o e t e n w o r d e n ) , pejoratieve aanduiding voor een verwende generatie jongeren, opgegroeid met computerspelletjes.
Wat zou er gebeuren als we een film zouden maken zonder camera? Dat lijkt een onzinnige gedachte, maar wacht u af tot de Nintendo-generatie
films gaat maken. Zullen zij genoegen nemen met
de meters celluloid die vertoond moet worden op
logge apparatuur in een donkere ruimte waar je
twee uur stil moet zitten?
HP/De Tijd, 31-01-9-/
Voor de Nintendo-generatie hoort het reizen in
de ruimte echter bij het moderne bestaan.
Elsevier, 27-09-97
En dus ruilt ook een oerdegelijke bankier zijn
driedelig maatpak in voor het trendy stijltje dat de
Nintendo-generatie aanspreekt.
DS Magazine, 31-07-98
nitwit (<— Eng.; volgens een populaire theorie
een verbastering van het Nederlandse antw o o r d o p een Engelse vraag: 'ik niet weet'),
leeghoofd; blaaskaak; o n b e k w a a m iemand; onbenul.
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Welke nagemaakte nitwit heeft dit ingericht?
l.ennaert Nijgh: Tobia of de ontdekking van het
mastur bar iaat, 1971
Studentikoze nitwitten die met het ventje heulden, werden op een avond nijdig...
Johnny van Doorn: Gevecht tegen het zuur, 1 984
Ren softie, die illustreert dat via het rapcircuit de
minst getalenteerde nitwits aan de bak weten te
komen.
Oor, 06-09-86
... een ongeletterde Yuppiaanse nitwit.
Vinyl, december 1986
En verder is het een nitwit, een blaag zonder cultuur.
Theo Kars: Losbandig leven, 1988
Achter elke nitwit staan tegenwoordig vijf begeleiders voor als ie naar z'n werk moet...
Gregor Er enkel Frank: Patsers en prolurken, 1991
Het verbaast me altijd weer met welk aplomb tot
bewindslieden omhooggevallen nitwits hun kneuterigheid achter een quasi-logische woordenstroom weten te verbergen.
Elsevier, 22-03-97
nitwitterij (<— Eng. nitwit + -terij), onbenulligheid. —> nitwit'.
In hetzelfde blad beschuldigde Büch Ivo Niehe
van ijdeltuiterij, nitwitterij en leugenachtigheid.
Oor, 27-01-90
Nix-generatie, voor de definitie zie Generatie
Nix.
En zaterdagnacht weer stappen. Jaja, die goede
tijden. (...) Ik behoorde tot de nix-generatie: lang
leve de lol, ik ben uit mijn bol, weet je.
Nieuwe Revu, 29-01-9J
Van Erkelens, Giphart en Moens richtten drie
jaar geleden het tijdschrift 'Zoetermeer' op, de andere schrijvers schreven ervoor. 'Zoetermeer' werd
het tijdschrift van wat 'de Nix-generatie' is gaan
heten.
Vrij Nederland, 11-10-97
njet (<— Russ.), informeel voor 'nee'.
Hij waarschuwt voor de njet-mentaliteit. Voor
de politiek van het veto: nooit meer met de socialisten.
Het Nieuwsblad,
09-09-85
En opnieuw: de vele kristelijke arbeiders van KAJ,
C C O D , LBC en KWB, die ondanks het njet van hun

bonzen met de groene verbondsvlaggen kwamen
opdagen, onder luid applaus.
Knack, 23-10-85
A C O D : njet aan Opera-plan De Wael.
De Morgen, 26-05-87
Het voorstel van Kok over de stemverhoudingen
is trouwens niet getorpedeerd door de Belgen. Grotere lidstaten waren ons in het njet al eerder voorgegaan.
Elsevier, 28-06-97
noway (<— Eng.), geen sprake van; zeker niet.
Vnl. jeugdtaal; in de jaren tachtig in z w a n g gekomen.
No way dat je mij die depri tent inkrijgt, amigo.
Haagse Post, 19-09-87
Wat?! Gaat Simply Red de hit van doctorandus P.
'Knolraap, Lof, Schorseneren en Prei', soms in het
Engels uitbrengen? N o way.
Muziek Express, april 1988
Maastricht slaperig? No way. Dit moet House
zijn of minstens Hip Hop.
Avenue, januari 1991
Zou de rechter zo'n marginaal jongerencentrumpje gelijk geven? In plaats van Ajax? No way.
HP/De Tijd, 07-03-97
Ik kon helemaal niets meer en de dokter zei: 'Jongen, dit duurt wel negen tot twaalf maanden.'
Maar ik dacht: no way.
Nieuwe Revu, 25-06-97
noise (<— Eng.), een in Amerika ontstane muziekvorm waarbij alle ritmische organisatie,
compositienormen, orde van h a r m o n i e e.d. verw o r p e n w o r d e n o m in plaats d a a r v a n geluid als
k u n s t v o r m te verheffen. De v o l u m e k n o p staat
d a n ook o p m a x i m u m . O o k in allerlei samenstellingen, zoals noisegroep,
noisemuziek.
Het bizarre Leuvense noise-kwartet Body Parts.
Fabiola, maart 1987
In haar compromisloze, extreme benadering van
muziek nam Lunch een loopje met alle conventionele opvattingen van welluidendheid. Het resultaat: noise (herrie, volgens velen) - of no-wave, zoals de stijl, die nog een stuk verder ging dan punk
en new-wave, al gauw genoemd werd.
de Volkskrant, 10-04-87
... het post-industriële noise-combo 'Bambi's
Progress'.
Vinyl, april 1987
... de uitgekauwde novelty die noise heet.
Oor, 26-03-88

De Toiling Midgets maken noise. Zelfmoordmuziek.
Nieuwe Revu, 16-01-92
Met drie gitaristen, een bassist, drummer en zangeres Jarboe op (sample-)keyboards produceerde
de groep ook ditmaal een 'noise'-bombardement,
waarvan de afzonderlijke elementen bestonden uit
ouder werk en songs van het recent verschenen album Love of Life.
de Volkskrant, 20-03-92
... maar zonder de snoeiharde gitaarsound
van Tony lommi zouden hedendaagse 'noise'-commando's als Soundgarden, Faith No More, Ministry of de Rollins Band wellicht nooit hebben bestaan.
De Morgen, 03-11-94
De Britse dance-act The Third Eye Foundation
bewandelt ongewone paden. Zijn muziek richt
zich niet tot de dansvloer, maar vraagt een geïsoleerde beleving van een fusie van elektronische
'noise' met eigentijdse breakbeats.
De Standaard, 01-03-97
nono, jeugdslang voor ' d o m o o r , idioot'.
Gister zo'n aardige ontmoeting beleefd. In een
drankperceel kwam een of andere nono met joviaal
uitgestoken hand op me af.
Oor, 16-11-85
Edgar vindt me absoluut een nono...
Albert Mol: Breek me de bek niet open, 1993
Het was niet zo dat ik een stelletje nono's om me
heen had, integendeel, het waren intelligente leuke
sportieve gasten.
Elsevier, 24-08-94
En dus trok Kees van der Bas langs omroepdeskundigen om dat idee te 'sonderen', omdat hij zelf
uiteraard 'een nono' is op dat terrein.
HF'/De Tijd, 11-11-94
no-nonsense (<— Eng.), direct, zonder omwegen;
ter zake; praktisch. In de politiek vooral als
aanduiding voor een beleid of een houding met
een erg realistische inslag. Dit m o d e w o o r d uit
de jaren tachtig werd vooral populair g e m a a k t
d o o r oud-premier Lubbers. Voor andere taaibijdragen van Lubbers, zie Lubberiaans*.
'Geen nonsensprijzen' zag ik bij een benzinestation staan. Een laatste stuiptrekking van de nononsensemode of zal n.n. het winnen van 'geen
flauwekul'.
Onze Taal, juni 1983
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Keith Haring is een representant van de 'nononsense'generatie...
Haagse Post, 22-03-/?6
Neelie Smit-Kroes, het conservatieve boegbeeld
van het no-nonsense beleid dat vooral onder vrouwen zo veel slachtoffers maakt.
Opzij, maart 198-7
Werkloosheid, gewelddadigheid, een keiharde
no-nonsense maatschappij.
Vinyl, mei 198'7
Vreemd, dat in onze no-nonsense tijd, iedereen
aan deze ultieme no-nonsense kunstenaar voorbij
gaat.
Haagse Post, 19-12-87
... veel no-nonsense gitaarsolo's.
Oor, 16-01-88
Jullie willen gewoon zelf beslissen. Mooi nononsense.
René Appel: Spijt, 1989
Het is bovendien een echte (ik had bijna gezegd
goed-Hollandse) confessionele school van het no
nonsense-type, dat leden van de oudere generatie
zich nog levendig kunnen herinneren.
HP/De Tijd, 03-01-97
non-proliferatieverdrag, verdrag tegen de verbreiding van k e r n w a p e n s . In 1968 w e r d z o ' n
verdrag getekend tussen de v s , de Sovjet-Unie
en Groot-Brittannië. D o o r meer d a n 43 landen
geratificeerd o p 5 m a a r t 1970, waarbij landen
die geen nucleaire w a p e n s bezaten, plechtig
verklaarden deze nooit te zullen vervaardigen.
Omdat Iran het non-proliferatieverdrag heeft getekend, is er in elk geval alle aanleiding om met Teheran over dit onderwerp te praten, zoals dat zelfs
met Noord-Korea is gebeurd.
Elsevier, 09-08-97
normkostensysteem, verzekeringssysteem in de
gezondheidszorg waarbij zowel ziekenfondsen
als particuliere verzekeraars een vast bedrag
toegekend krijgen voor bepaalde verstrekkingen. Dit budget is vnl. gebaseerd o p het verzekeringsbestand d a t bij de verzekeraars staat ingeschreven. Hiermee m o e t e n ze d a n de ziektekosten betalen van de bij hen ingeschreven verzekerden. O m d a t het ziekterisico niet bij iedere
verzekerde gelijk is, staat of valt dit systeem met
het juist inschatten van de ziektekosten.
De Ziekenfondsraad zal tegen snelle invoering
van het normkostensysteem in de gezondheidszorg
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adviseren. Volgens een commissie van de Raad bestaat het gevaar dat verzekeraars bepaalde groepen
patiënten zullen weren wanneer het systeem gedeeltelijk al op 1 januari volgend jaar wordt ingevoerd, zoals staatssecretaris Simons van Volksgezondheid wil.
de Volkskrant, 18-05-91
notebook (<— Eng.), kleine draagbare computer.
—> laptop*,
palmtop*.
Goed nieuws als u van plan bent zich een notebookcomputer aan te schaffen: tegen het einde van
dit jaar worden spectaculaire prijsdalingen verwacht. De reden? Het duurste onderdeel van een
notebook, het liquid crystal display (led)- kleurenscherm, wordt zienderogen goedkoper.
De Morgen, 13-05-95
Een notebook wordt veelal gevonden in de zakelijke omgeving.
Personal Computer Magazine, januari 1997
Een jaar later, in 1988, koop ik de zojuist geïntroduceerde Cambridge Z 8 8 , een notebook van de
excentrieke Britse uitvinder Sir Clive Sinclair.
HP/De Tijd, 23-05-97
novelle, wijzigingswet.
De CDA-fractie in de senaat wilde dat Wallage die
wijzigingen vastlegt in de wet, door een zogeheten
'novelle' te schrijven.
de Volkskrant, 22-05-92
novelty (<— Eng.), gezegd van iets d a t nieuw en
humoristisch klinkt, i.h.b. muziek.
Door de één (Nederland) schouderophalend beschouwd als een novelty-act; door de ander (Engeland) giechelend binnengehaald als een soort exotische attractie.
Oor, 12-08-81
The Coasters, een 'novelty'-groep.
Vinyl, april 1986
... de schattige, zeer meefluitbare bijna-noveltysongFBl.
Fabiola, april 1987
... reggaemuziek werd in die tijd nog steeds gezien als novelty-muziek. Het werd niet echt serieus
genomen.
Oor, 14-11-87
Hilversum ontving 'Oerend Hard' als een zogenaamde 'noveltysong', een liedje met een of ander
speciaal geintje, in dit geval dialect.
Tom ter Bogt: Opgroeien in Groenlo, 1987

Vooral in Engeland heerst ontzettend het novelty-effect. Je kon er de klok op gelijk zetten dat Urban Dance Squad neergesabeld zou worden.
Nieuwe Revu, 17-08-94
nucleair terrorisme, het plegen van aanslagen
met nucleaire w a p e n s .
De Westduitse regering geeft toe dat een eliteeenheid van het Amerikaanse leger op haar grondgebied 'nucleair terrorisme' mag bestrijden.
Trouw, 29-10-88
nucleaire winter, het mogelijke effect van een
grootschalige nucleaire oorlog: de atmosferische vervuiling d o o r stof, r o o k en as zou ertoe
leiden d a t de zonnestralen de aarde niet meer
bereiken, w a a r d o o r een nieuwe ijstijd zijn intrede zou doen. De term bestaat in het Engels al
sinds ca. 1 9 8 3 .
Eigentijdse verwachters van de Jongste Dag hadden tot nu maar twee concrete scenario's: het nucleaire infarct en de ecologische kanker. De eerste
zou via the big bang door 'blast', straling en de
daarop volgende nucleaire winter de aarde ontdoen van de mensheid.
Haagse Post, 04-04-87
Toen eenmaal vast leek te staan dat een korte
schermutseling met kernraketten over en weer het
begin zou zijn van een nucleaire winter, met voor
jaren ijs en grauw stof en miljoenen doden, stonden er meteen weer 'deskundigen' op die zeiden
dat het best mee zou vallen.
Vrij Nederland, 24-06-89
Stof- en roetwolken zullen de zon verduisteren,
weer en klimaat ondergaan ingrijpende veranderingen, kortom de 'nucleaire winter', een acute bedreiging voor de menselijke samenleving en misschien zelfs wel de menselijke soort, kan ons in volle vredestijd overvallen.
Elsevier, 16-06-90
Ingrijpende klimaatsveranderingen, vergelijkbaar met wat de nucleaire winter of herfst heet,
kunnen ook ontstaan als de olievelden van Koeweit gaan branden.
Elsevier, 19-01-91
Nucleaire winter: Door een kernoorlog of kernramp veroorzaakte periode van extreme kou.
De daling van temperatuur zal ontstaan als omhoog geschoten stofdeeltjes in de stratosfeer blijven hangen en zo het zonlicht afschermen. Dit
effect kan volgens sommige deskundigen ook

optreden na het langdurig in brand staan van
grote aantallen oliebronnen, zoals in Koeweit.
Max Pam: Klein woordenboek van de Golfcrisis,
1991
De mens went aan alles. Zelfs aan het leven onder
de doem van de nucleaire winter.
HP/De Tijd, 09-05-97
Afgelopen woensdag had een groepje astronomen gewaarschuwd dat een asteroïde met een diameter van ongeveer anderhalve kilometer op z6
oktober 202.8 rakelings langs de aarde zou scheren, of er zelfs mee in botsing zou komen. In het
laatste geval zou er weinig kans zijn dat iemand het
nog zou kunnen voortvertellen: bij een dergelijke
inslag zou twee miljoen keer zoveel energie vrijkomen als bij een atoomexplosie. De 'nucleaire winter' die daarop volgt zou het leven op aarde grondig verstoren en waarschijnlijk vele biologische
soorten in één klap uitroeien.
De Morgen, 14-03-98
nul (verkorting van nuldejaars), aspirant-lid van
een studentencorps; noviet.
In de grootste ruimte van het Gulden Huys zijn
alle 'nullen' zoals de 'foeten' tegenwoordig heten,
bijeen.
Carolijn Visser: Alle dagen vrij. Jeugd in de jaren
70-80,1984
De geüniformeerde leden maakten het met hun
exercities en het afknijpen van eerstejaars, de 'nullen', zelfs voor de geliefde studentenvereniging
Minerva te bont.
Trouw, 03-04-98
Tijmen Visser, net als Reinout een achttienjarige
'nul' of 'foet' zoals de eerstejaars worden aangeduid, krijgt op die vrijdagavond te horen dat hij is
toegelaten tot het corpshuis.
Nieuwe Revu, 26-08-98
op de nul spelen; de nul vasthouden, bij het
voetbal: alleen m a a r verdedigen; ervoor zorgen
d a t m e n geen d o e l p u n t tegen krijgt.
We moeten voetballen tegen landen, die spelen
op de 'nul' en een optimaal rendement uit weinig
treffers proberen te halen.
Trouw, 03-02-90
In zo'n wedstrijd wil je helemaal goed spelen en
de nul vasthouden.
Nieuwe Revu, 15-08-91
In de catacomben sprak de coach: 'Het was zaak
om achter de nul vast te houden.'
HP/De Tijd, 10-10-97
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nullijn: op de-zitten, geen inkomensverbetering,
grotere k o o p k r a c h t , zien bij een groei van de
welvaart. Sinds ca. 1 9 7 2 , m a a r vooral bekend
geworden in de jaren tachtig.
Wie het van de CAO moet hebben, zit al vijftien
jaar op of rond de nullijn, maar wie over speciale
vaardigheden beschikt, en vooral het hogere management, is in staat gebleken zijn inkomen te
doen stijgen.
HP/DeTijd,
01-08-97
nuloptie, voorstel tussen partijen o m af te zien
van o n a a n v a a r d b a r e plannen en o p dit p u n t
dus niets te doen.
Tussen medio juli en medio september komen de
resultaten van een tiental onderzoekers beschikbaar. Daarbij wordt onder meer onderzocht wat
het economische effect zou zijn van de zogenoemde 'nuloptie', waarbij Schiphol niet verder mag
groeien dan de door de politiek gestelde 44 miljoen
passagiers per jaar.
NRCHandelsblad,
04-07-97
nulste wereld, in Vlaanderen: de a r m e n en daklozen. De t e r m is gelanceerd d o o r de V l a a m s e
pater Luc Versteylen, stichter van de Groene
Fietsers en de V l a a m s e groene partij Agalev.
Het thema van de menselijke eenzaamheid, de
nulste wereld, dat hebben wij aangekaart.
De Morgen, 03-01-9$
nultolerantie, voor de definitie zie zero-tolerance . Meestal in samenstellingen als nultolerantie-b eleid.
Ook in zijn land neemt de criminaliteit toe. Maar
hij denkt te weten waar het aan ligt, en noemde
wat oplossingen. Sommige ervan zijn niet nieuw
want rechtstreeks ontleend aan het 'nul tolerantie'-beleid in New York: meer blauw op straat,
zwervers en bedelaars opjagen, iedereen voor het
minste of geringste oppakken.
Elsevier, 10-10-98
nuluurcontract, contract voor onbepaalde duur,
waarbij de w e r k n e m e r zich v o o r t d u r e n d beschikbaar m o e t stellen.
Welk type contract is wél en welk type is niet
aanvaardbaar? Heel slecht zijn in ieder geval de
nuluur-contracten.
Opzij, oktober 1986
Naar schatting hebben meer dan anderhalf mil-
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joen, vooral gehuwde vrouwen een deeltijdbaan,
Die varieert van nul-uur-contracten (het is mogelijk datje werk krijgt, maar zeker is het niet) en tij
delijk werk tot dertien-uurs- en twintig-uursbanen.
de Volkskrant, 12-09-87
Mensen met een nul-urencontract, die een
maand niet gewerkt hebben, hebben zich al die tijd
wel beschikbaar moeten stellen.
Trouw, 11-02-89
Naast het aantrekken van uitzendkrachten is het
ook mogelijk personeel een nul-urencontract of
een min-max-contract aan te bieden.
Elsevier, 20-09-96
o6-nummer;o6-lijn, speciaal telefoonnummer
met afwijkend tarief, d a t door de PTT beschikb a a r w o r d t gesteld aan een bedrijf of een instantie, bijvoorbeeld om inlichtingen o m t r e n t
iets te krijgen of om alarm te slaan. H e t w o r d t
steeds voorafgegaan d o o r 0 6 . H e b b e n inmiddels deels plaats g e m a a k t voor de 0 8 0 0 - n u m mers; het landelijk a l a r m n u m m e r werd 11 z. De
woorden 0 6 - n u m m e r , 06-lijn hebben de c o n n o tatie ' n u m m e r s w a a r o p m e n pornografische
verhaaltjes kan horen 1 .
Zonder moralistisch te zijn, refereert mijn film
aan de 06-nummers.
Avenue, oktober 1988
Neem de PTT. Denk je dat ze van tevoren enig
vermoeden hadden dat die 06-lijnen zo'n doorslaand succes zouden worden?
Elsevier, 19-05-90
De regeling zal vooral de positie van de patiënten
versterken. Zij kunnen zich erop beroepen als ze
klachten hebben, binnenkort onder meer via een
landelijke 06-lijn.
Trouw, 19-05-90
De Arnhemse politie had wel een speciaal 06nummer ('enkele weken maar') waarop ze hoopte
dat Turkse middenstanders namen van verdachten
zouden doorgeven.
Vrij Nederland, 04-01-97
Het is, luidt dan de verklaring voor die opmerkelijke 'cross over', vooral: Zijn Stem. Die wat zangerige intonatie, bijna fluisterend - een 06-lijn voor
de vrouwelijke ziel.
Elsevier, 25-01-97
nut-en-noodzaakdiscussie,-debat, discussie, debat over de zin van iets. Deze samenstelling

duikt sinds het midden van de jaren negentig
frequent o p in politieke kringen, meestal
m.b.t. de tweede nationale luchthaven in N e derland.
'Van ons hoeft het niet zo,' zegt Bolkestein over
de brede maatschappelijke 'nut en noodzaak'-discussie van vier maanden die het kabinet heeft gepland over de uitbreiding van de nationale luchthaven.
NRCHandelsblad,
25-02-97
De vraag is dan ook gewettigd wat eigenlijk het
nut en de noodzaak is van de 'nut-en-noodzaak'discussie die het kabinet is begonnen.
NRC Handelsblad,
01-03-97
Dat advies geeft een deel van de deelnemers aan
de grote 'nut-en noodzaakdiscussie' over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart-infrastruc-

diculiseerden als een 'nuttige idioot' van de nomenklatura.
Elsevier, 09-02-91
Het eerste dat ik in het Westen kreeg te horen,
was dat westerse communisten 'nuttige idioten'
waren.
Vrij Nederland, 22-06-91
Misschien willen ze ons, nuttige idioten, wat
propaganda door de strot duwen, had Erkan die
dag geopperd.
Elsevier, 23-07-94
Toen de veelgeprezen SPD-chef Willy Brandt, de
nuttigste idioot van allemaal, in 1986 een bezoek
bracht aan Warschau, weigerde hij op verzoek van
Jaruzelski de dissidentenvoorman Lech Walesa te
ontmoeten.
HP/De Tijd, 07-07-95

tuur ( T N U ) .

Trouw, 27-06-97
Wat minister Jorritsma nu weer doet met die nuten noodzaakdiscussie over Schiphol. Ze wil zes
maanden haar mond houden. Daar zijn ministers
niet voor.
Elsevier, 05-07-97
De onderzoeker 'moet een beetje lachen' om de
nut-en-noodzaakdiscussie die momenteel wordt
gevoerd over een tweede nationale luchthaven.
HP/De Tijd, 15-08-97
Waarom geen 'nut-en-noodzaak'-debat over nijpende tekorten in de geestelijke gezondheidszorg
en de jeugdhulpverlening.
Trouw, 29-08-97
Er is wel degelijk een 'nut en noodzaak-discussie'
over de Betuwelijn gevoerd, roept Verkeer en Waterstaat nu.
Elsevier, 10-10-98
nuttige idioot (vgl. Eng. useful fool), slachtoffer
van de communisten; Lenins t e r m voor pacifisten uit het Westen, die door de c o m m u n i s t e n
gemanipuleerd w e r d e n .
Alle aktiegroepen, die buiten het hem vertrouwde traditionele veld opereren, zijn in zijn ogen subversief en handlangers van de 'vijand' (voor Vandenbussche is er maar één vijand: de Sovjet-Unie).
Al deze 'nuttige idioten' moesten volgens hem dan
ook de toegang tot de BRT worden ontzegd.
Humo, 28-08-86
Het waren de dagen dat 'De Telegraaf' snerend
schreef over 'de nieuwste koerier van het Kremlin'
en dat professionele kremlinologen Van Eeghen ri-
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! )at zou ook geen gezicht zijn: een jongetje van
mijn leeftijd dat zijn moeder aftuigt op een zonnig
terrasje. In Duitsland 'of all countries'.
Have van der Hey den: jij bent steeds een ander,
1992

oefenpotje, sportslang voor 'oefenwedstrijd'. Al
o p g e n o m e n in het Voetbalwoordenboek
van
R o b Siekmann uit 1 9 7 8 , m a a r n o g niet doorgedrongen tot de s t a n d a a r d w o o r d e n b o e k e n . —>
potje*.
Tijdens die oefenpot viel Dennis Hulshoff, onze
rechtsback uit.
Nieuwe Revu, 29-12-93
Tennisser Paul Dogger kreeg meteen een eigen
kledinglijn, toen hij als zestienjarig lefgozertje in
een oefenpotje verdienstelijk ten onder ging tegen
wereldtopper Ivan Lendl.
Elsevier, 30-11-96
oerend hard, erg h a r d , snel. Oorspronkelijk titel
van een succesnummer van de p o p g r o e p N o r maal en gebruikt m.b.t. het motorrijden. Tegenwoordig ook gezegd van luidruchtige
(pop)muziek.
Oerend hard komt Erben Wennemars aangescheurd op zijn zwarte Suzuki Intruder.
NRCHandelsblad,
29-08-97
of all places, people, persons, countries enz. (<—
Eng.), uitgerekend die plaats, persoon; uitgerekend d a t land! M o d i e u z e u i t d r u k k i n g die eind
jaren zeventig in onze taal is opgedoken.
Reis ik helemaal naar Breda en is me die sukkel
van een Stoep naar Keulen of all places...
Simon Carmiggelt: We leven nog, 1976
Laatst kregen we plotseling een bestelling uit India, of all places.
Vrij Nederland, 17-09-87
Een paar jaar geleden organiseerde ik met een
aantal vrienden een literaire avond in - of all places
-IJmuiden.
Vrij Nederland, 18-02-89
De rest is naar een of ander acid-feestje in eh...
Watergraafsmeer, of all places.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Deze zomer verbaasden drie zakenmensen, Hans
Rutte, André van Eerden en Peter van Meel, de Nederlandse voetbalwereld met het plan om Haarlem
- of all clubs - via de beurs aan het publiek te verkopen.
Het Parool, 18-08-90
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Die studie afmaken? En daarna nog naar de academie in Den Haag of all places.
Imme Dros: Ongelukkig verliefd, 1995
Nou, ook dat gedoe tot diep in de nacht in een
disco in Tilburg, of all places, was me dierbaar, en
de Pointer Sisters idem dito.
HP/De Tijd, 23-0s-97
off-day (<— Eng.), ongeluksdag; dag dat alles tegenzit.
Off-day (bedorven dag) rotdag, dag waarop het
allemaal niet lopen wil.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Onze verdediging had een complete off-day.
Nieuwe Revu, 10-12-97
Fredje had geen off-day maar nam een off-jaar,
en we begrijpen het best.
De Morgen, 27-12-97
Ze beaamde mijn bevindingen, maar vertelde dat
de keuken een enorme offday had: zo'n dag dat alles wat mis kan gaan ook echt mis gaat.
Nieuwe Revu, 14-10-98
oi! (<— Eng. oi!, een Cockneygroet), muziekgenre, voortgekomen uit de p u n k r o c k in het begin
van de jaren tachtig. Beoefend d o o r skins* met
een sterk Cockney-accent. De teksten hebben
doorgaans een fascistische o n d e r t o o n .
Oi! is vernoemd naar een Engelse arbeidersgroet
en Oi!-muziek staat voor zware punkriffs en rauwe teksten over het straatleven en politiek. Sommige Oi!-bands schrikken niet terug voor het uiten
van racistische teksten en mogen derhalve rekenen
op veel onthaal bij jonge C D - of cp'86-adepten.
Nieuwe Revu,
ji-12-97
o.k.,acroniem van operatiekamer.
Medisch jargon.
De overige vier O.K.'s zijn leeg, omdat het personeel in de dependance werkt.
Elsevier, 16-05-98
OKI (acron. van openbare kredietinstelling),
in
België: een soort overheidsbedrijf.
In ons land bestaan twee soorten kredietinstellingen: privé-banken en (zes) openbare kredietinstel-

lingen (OKI'S), die bij hun oprichting een biezondere, maatschappelijke taak hebben opgelegd gekregen, zoals die blijkt uit hun naam.
Knack, 05-06-85
België mag dan klein zijn, op deze morzel gronds
bloeit een opvallend grote financiële bedrijvigheid.
Dit landje telt zo maar eventjes 8 5 privé-banken,
20 spaarbanken en 6 openbare kredietinstellingen
(oKi's). In deze 117 financiële instellingen verdienen niet minder dan 78.000 mensen hun - vaak
niet onaardig - boterhammetje met beleg.
Campus, november 1988
De ministerraad heeft het wetsontwerp over de
kontrole op de openbare kredietinstellingen
(OKI'S) en de harmonisering van de werkingsvoorwaarden met deze van de partikuliere instellingen
goedgekeurd en naar de Raad van State gestuurd.
De Morgen, 28-01-89
Hij is er ook in geslaagd van de Openbare Kredietinstellingen (OKI'S) een 'speciale inspanning'
te bekomen.
De Morgen, 03-03-90
old-boys-network (<— Eng.), kringetje van elkaar
bevoordelende vrienden, bijvoorbeeld oud-studiegenoten, die elkaar o p de hoogte h o u d e n ,
baantjes bezorgen enz.; vriendjespolitiek. —>
netwerken".
'Dat vrouwen elkaar afmaken is een mythe.' En
ook weer: roddel en achterklap, als 'alternatief
voor een old-boy-network'.
Opzij, oktober 1991
Terwijl afgelopen week in de Amsterdamse RAI
de verificatievergadering is gehouden van het failliete Fokker draaide het 'old boys network' van de
voormalige vliegtuigbouwer weer op volle toeren.
NRCHandelsblad,
05-12-97
olies, beurstaai voor 'aandelen in oliemaatschappijen'. —> flippen',
klemmen*.
In Koninklijke Olie werd het meest gehandeld. Er
ging maar liefst voor ƒ 224 miljoen aan Olies om.
Het Parool, 22-02-92
De hoekman zette zijn eerste schreden op deze
vloer in 1926. 'Ik heb de krach van 1929 nog meegemaakt. De olie's iedere dag met 10 procent omlaag.'
de Volkskrant, 30-09-94
omzijn, informele uitdrukking: bijgedraaid,
van mening veranderd zijn.

O p het CDA-congres werd de prioriteitennota
van minister Ter Beek op losse schroeven gezet. En
zelfs de voorzichtige fractieleider Elco Brinkman is
'om'.
Vrij Nederland, 22-05-93
Het is een dreun voor al die postmoderne mensen
die in hem de goeroe zagen van de 'alles kan eigenlijk, want alles is toch betrekkelijk-filosofie'. Richard Rorty is om. Nu links in Europa weer, terecht, de regeringsmacht lijkt te krijgen, is het
goed om hem aan het woord te laten over wat links
eigenlijk meer moet doen dan pleisters plakken op
het superkapitalisme.
Elsevier, 17-05-97
Tot Manuel Alberto zijn laatste troef uitspeelde:
Hugo Claus was getrouwd met Sylvia Kristel. 'Emmanuelle', nooit van gehoord? Toen was de hoofdredacteur onmiddellijk om. Dat móest een belangwekkend schrijver zijn.
HP/De Tijd, 30-05-97
Hij is inmiddels ook 'president' van de European
Alliance of Genetic Support Groups en trekt ten
strijde tegen patiëntengroepen die nog niet 'om'
zijn.
Vrij Nederland, 21-06-97
ombouwen, door een operatie van geslacht doen
veranderen. Informeel; sinds begin jaren negentig. —» bouwdoos*.
Geen vrouw zo mooi als een omgebouwde man.
Haagse Post, 28-01-89
Geholpen door de Surinaamse huisschilder en de
mannelijke ex-geliefde van Spike lukt het de familie om Moor te laten 'ombouwen'.
Nieuwe Revu, 01-11-90
Zij had zich nog nooit zo machteloos gevoeld als
tegen de, plat gezegd, omgebouwde kerel Silva.
Trouw, 10-10-97
ombudsvrouw, vrouwelijke p e n d a n t van de ombudsman, iemand die advies geeft in niet-officiële aangelegenheden. De t e r m o m b u d s m a n
dateert van ca. 1 9 7 1 .
In het verleden spande de ombudsvrouw zich onder andere in voor vrouwen in de WAO, alphahelpsters, directrices van basisscholen en zwangere werkneemsters.
Opzij, maart 1987
Bij de Ombudsvrouw kan iedereen terecht voor
de meest uiteenlopende vragen.
de Volkskrant,
16-11-91
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Op haar verzoek wordt dit punt in het sectoroverleg besproken. Om beslagen ten ijs te komen,
bespreekt ze met de ombudsvrouw welke argumenten ze kan gebruiken.
Opzij, december 1991
ombuigen, politiek eufemisme voor 'bezuinigen'. De t e r m k o m t al voor bij Bunge (1985).
Eveneens vermeld door Reinsma (1984), evenwel zonder vindplaatsen.
Tijdens het kabinet-Lubbers 1 is ook veel omgebogen, maar als je het achteraf bekijkt zijn de uitgaven toen ook flink gestegen.
Elsevier, 1 5-09-90
Wij zien mogelijkheden om drie tot vijf miljard
om te buigen op de Ziektewet- en WAO-uitgaven,
zonder de duur van de WAO-uitkeringen te bekorten of de uitkeringen te verlagen.
de Volkskrant, 23-08-91
ombuigingen, politiek eufemisme voor 'bezuinigingen'.
Al met al jaagt Deetman de belastingbetaler met
zijn 'ombuiging' behoorlijk op kosten.
Elsevier, 15-04-89
Maar gisteren hebben fractieleider Voorhoeve en
diens financiële specialist De Grave in een gesprek
met de minister en de premier duidelijk gemaakt
dat ook de VVD een 'geloofwaardig pakket met
echte ombuigingen' verlangt.
NRC Handelsblad, 21-04-89
Over alle begrotingen hangt de donkere schaduw
van nieuwe, maar nog onbekende ombuigingen na
1991.
NRC Handelsblad,
12-10-90
De grote tegenvaller is dat we nu praten over ombuigingen - zonder dat er van dat geld iets nieuws
mag worden ondernomen.
Vrij Nederland, 05-01-91
Zelfs toen Duisenberg, vooraanstaand PvdA-lid
en president van De Nederlandsche Bank, in de
herfst de waarheid predikte en opriep tot een ombuiging van zo'n zeventien miljard (!), werd er
laatdunkend gereageerd door het duo Kok/Lubbers.
de Volkskrant, 23-02-91
'Ik ben er geen voorstander van om voor dat doel
extra te bezuinigen bovenop de ombuigingen die
nog op stapel staan,' aldus Kok.
Trouw, 05-04-96
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ombuigingspakket, politiek eufonsme vom
'reeks
ombuigingen."
Zou Lubbers dit op het oog hebben gehad toen
hij de besluiten van het kabinet presenteerde als
een sociaal pakketen geen ombuigingspakket?
Vrij Nederland, 19-03-88
Rn vandaar ook dat minister Ruding van financiën deze week 'gedonder' voorspelde als er onderdelen uit het totale ombuigingspakket zouden
worden gehaald.
NRC Handelsblad,
19-03-88
omdenken, leren anders te denken; met n a m e in
de politiek: van ambtelijk denken zien om te
schakelen n a a r bedrijfsmatig denken. H e t
w o o r d d o o k eind jaren tachtig o p , toen het plan
rees om overheidsdiensten en bedrijven te privatiseren. Bron: de Volkskrant ( d a t u m onbekend).
omroepgeeltje, m i n i m u m c o n t r i b u t i e voor een
omroepvereniging. Voorstel van staatssecretaris N u i s van M e d i a in 1 9 9 7 . In plaats van een
tientje zouden leden in de t o e k o m s t een 'geeltje'
(25 gulden) m o e t e n betalen,
-^geeltjeslid*.
Tja, als ik de tafel zo eens rondkijk, zie ik precies
het tegenovergestelde beeld van enkele maanden
geleden. De lachers van toen zijn de huilers van nu.
En dat allemaal vanwege het omroepgeeltje.
HP/De Tijd, 29-11-96
Diverse fracties zijn beducht voor het effect dat
het omroepgeeltje heeft op het ledenbestand van de
omroepen.
de Volkskrant, 11-04-9J
Nuis houdt vast aan omroepgeeltje.
Trouw, 02-05-97
Mis ging het ook met het 'omroepgeeltje', de al
door Ververs beoogde verhoging van het lidmaatschapsgeld van tien naar 25 gulden.
Elsevier, 07-05-97
Er wordt nog samengewerkt, maar sinds Nuis
over zijn omroepgeeltje is begonnen, zie je de
VARA en de VPRO zich weer tegen elkaar afzetten.
Elsevier, 25-10-97
omslagfonds, voor de definitie zie

calamiteiten-

fonds*.
Over de claim van Sarasin heeft de beurs geen
oordeel. Wel heeft de beurs ondanks de riante financiële situatie van het omslagfonds - er is 100

miljoen in kas - het beroep van Van den Broek in
eerste instantie afgewezen.
de Volkskrant, 20-08-93
omslagpunt, p u n t w a a r o p een verandering in
het tegendeel plaatsvindt; het m o m e n t w a a r o p
men uit de verliezen r a a k t , en kan gaan beginnen met winst m a k e n .
Ik heb ook vaak het gevoel dat we straks terugkijken en zeggen: 'tóén hadden we nog kunnen ingrijpen. Maar dat omslagpunt is moeilijk vast te
stellen als je er midden in zit.'
HP/De Tijd, 08-01-93
Adjunct-directeur J. Lempers voegde daar gisteren aan toe dat wanneer V &c D zo draait als in de
periode van augustus tot vandaag 'in elk geval het
omslagpunt' (winst noch verlies) kan worden bereikt.
Trouw, 08-01-93
omvlaggen, idem als

uitvlaggen*.

onbezetting, het door georganiseerd personeel
buiten de zaak h o u d e n van k l a n t e n , als pressiemiddel (bijvoorbeeld bij een winkel, tegen verlenging van de openingstijd). Dit w o o r d is eind
jaren tachtig opgekomen. O n b e z e t t i n g staat
hier tegenover bezetting, het d o o r onbevoegden
binnendringen van een g e b o u w tot ze er door
de politie weer uitgezet w o r d e n . In de jaren negentig meermaals gehoord op het televisiejournaal.
onderbenutting, het niet uitgeven van gelden die
ingecalculeerd w a r e n voor een bepaalde begroting m a a r die niet nodig bleken, bijvoorbeeld
o m d a t voorgenomen maatregelen uitbleven;
ook wel onderbesteding
g e n o e m d . Vaak w o r den mogelijkheden gezocht o m deze gelden alsn o g te besteden, dit o m te v o o r k o m e n dat men
ze m o e t terugbetalen aan de geldgever, of d a t de
volgende begroting w o r d t ingekrompen.—> onderuitputting*.
Ondanks de vele gemeentelijke inspanningen
maakt lang niet iedere rechthebbende gebruik van
de mogelijkheden. 'Onderbenutting' van voorzieningen voor de minima is een algemeen ervaren
'probleem'. De voorzieningen zijn er, maar een
fors deel van de doelgroep kent of wenst ze niet.
Elsevier, 20-02-93

onderhoudsdosis, jargon voor 'dosis medicijnen
die net g r o o t genoeg is o m een ziekteverschijnsel te bestrijden'. Sinds begin jaren tachtig.
Helemaal afgekickt is hij nooit. Nog steeds gaat
er elke dag - ook hier in het ziekenhuis - een onderhoudsdosis methadon tegenaan.
HP/DeTijd,
06-12-96
onderkant (van de samenleving), eufemistische
aanduiding voor de sociaal zwakkeren van de
maatschappij.
De PvdA-bewindslieden hebben een grote geestelijke omwenteling doorgemaakt. Hun wereldbeeld
is cynischer geworden. Ze zien de 'mensen aan de
onderkant' niet meer als zielepieten over wie hun
partij zich moet ontfermen.
Vrij Nederland, 05-10-91
De PvdA heeft zich te lang opgesteld als de kampioen van de 'onderkant van de samenleving'.
Vrij Nederland, 14-12-91
De OESo-landen staan voor de vraag hoe zij de
onderkant van de samenleving onderhouden.
NRC Handelsblad, 04-06-93
Bisschop Muskens van Breda zal zich in het gesprek dat hij binnenkort heeft met premier Kok opstellen als 'woordvoerder van de mensen aan de
onderkant van de samenleving'.
Trouw, 20-09-96
Daarmee werden twee mythes, voor zover nog
nodig was, doorgeprikt: dat rechts extremisme per
definitie impopulair is en dat de 'onderkant van de
samenleving', die juist de sociaal-democraten zeer
ter harte gaat, links is.
NRC Handelsblad, 08-10-93
Liever zie ik beleid voor de mensen aan de onderkant en voor de middengroepen gelijk opgaan,
maar als het moet, ga ik voor de onderkant een
paar jaar in de oppositie.
Elsevier, 23-11-96
Dat programma 'Veldpost' van ons, over de onderkant van de samenleving, waarin Muskens dat
zei over dat brood, dat trekt steeds meer kijkers.
HP/DeTijd,
29-11-96
onderknuppel, informeel en schertsend voor
'ondergeschikte, h u l p k r a c h t , loopjongen'. De
t e r m dateert al uit de jaren zeventig (o.a. terug
te vinden bij R. C a m p e r t ) en w a s toen nog
slang. Sinds de jaren tachtig veel couranter in
gebruik, al w o r d t de t e r m d o o r weinig w o o r denboeken vermeld.
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... een nieuwe kaste van ja-knikkers en onder knuppels.
Gerrit Komrij: Averechts, 1980
Moet ie hier dan onderknuppel blijven?
Guus Vleugel: Een valse nicht, 1985
Welnu, omdat wij volslagen onderknuppels waren meldden wij ons de eerste dag bij een beginnersklasje.
Renate Dorrestein: Korte metten, 1988
Hij draagt een leren jasje en heeft de oogopslag
van een onderknuppel van de Staatsveiligheidsdienst.
HP/De Tijd, 13-02-98
onderuitputting, het niet alles uitgeven (door
een minister) w a t hij of zij volgens de goedgekeurde begroting m a g uitgeven. O o k als werkw o o r d : onderuitputten.
Sinds het midden van
de jaren tachtig. —»
onderuitputting*.
Amsterdam, waar honderden dakloze jongeren
rondzwerven, zou vijf miljoen gulden moeten missen. Klaas Veldman ontdekte echter een 'onderuitputting' op de begroting van de gemeentelijke
dienst Jeugdzaken.
Elsevier, 16-11 -91
Ik zou graag zien dat w v c , bijvoorbeeld uit de
onderuitputting van de thans geldende begroting,
incidenteel een half miljoen vrijmaakt, waardoor
dit project waarmee tachtig zwerfjongeren geholpen worden, van start kan gaan.
de Volkskrant, 14-08-92
In dat opzicht begint hij minister Pais te evenaren, die eerst de 'onderuitputting' uitvond (er blijft
aan het eind van het jaar altijd een bodempje in de
kas zitten en Pais stelde serieus voor om dat bodempje dan eerst maar op te drinken) en de simpele
uitvinding van de nog-niet-klare begroting.
Vrij Nederland, 17-12-94
De minister heeft om die reden al eens één miljard gulden teruggegeven aan minister Zalm van
Financiën. Sindsdien heeft ze honderden miljoenen
guldens per jaar in reserve moeten houden. De minister verklaart deze 'onderuitputting' met te wijzen op de trage overlegprocedures, wat dan weer
de reprimande van de Kamer oplevert dat ze te weinig draagvlak creëert voor haar beleid.
Elsevier, 23-11-96
onderuitschoffelen, als voetbalterm: omverlopen; ten val brengen.
Als jongetje wilde hij profvoetballer worden.
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' Her is er helaas nooit van gekomen. Ik was te ten
ger. Ik werd erg snel onderuit geschoffeld en had
niet het technische vermogen om dat te ontwijken.'
Elsevier, 04-11 -9 y
genadeloos aanvallen.
Evenals Dales, en dan nog zonder die inbreng.
Deze minister houdt elders in de Volkskrant van
vandaag hilarische verhalen, waarin zij de media
van alles aanwrijft. Zelfs de zucht de oplage te verhogen door ministers onderuit te schoffelen.
de Volkskrant, 18-01-91
De bloeiende economie en de toegenomen werkgelegenheid geven het CDA geen kans het huidige
kabinet onderuit te schoffelen.
Elsevier, 14-02-98
onderwijsassistent, h u l p k r a c h t van een leraar.
Ook vond de Kamer dat er 100 miljoen gulden
moest worden uitgetrokken om in 1500 klassen
een 'onderwijsassistent' aan te stellen.
Trouw, 23-02-96
De komst van onderwijsassistenten in de laagste
groepen van de basisschool loopt geen gevaar.
Trouw, 21-06-96
'Maar,' zo verklaarde Netelenbos, 'ik heb leergeld betaald van onze ervaringen met de onderwijsassistenten.'
NRC Handelsblad, 11-04-9-/
onderzoeksjournalistiek, vorm van verslaggeving waarbij grote schandalen aan het licht
worden gebracht, d o o r d a t de verslaggever zelf
o p onderzoek uitgaat. Meestal gaat de journalist incognito te werk. —> investigative*
journalism; onthullings journalistiek *.
Een uitzending maken met gestolen informatie,
zou ik niet zomaar doen. Je moet je voortdurend
afvragen: waarom? Wat wil diegene? Waarom
krijg ik dat? En als het ook maar een beetje niet
lekker zit, moet je het niet brengen. Toch staat ieder geval op zichzelf. Waarmee ik niet zeg dat je
geen onderzoeksjournalistiek moet bedrijven.
Nieuwe Revu, 02-04-97
Onderzoeksjournalistiek is zo al de moeilijkste
journalistiek die er bestaat.
De Morgen, 18-06-97
Ook al moet Panorama op de nieuwe TV 1 korter
zijn en het publiek bekoren met onderwerpen die
dicht bij de mensen staan, toch blijft er nog ruimte

voor een stevige brok onderzoeksjournalistiek.
De Morgen, 11-09-97
one-night stand («— Eng.), seksavontuurtje; verovering voor één nacht. —> blind* date.
Als je op een 'one night stand' uit bent is er nog
overheen te komen als de jongen of het meisje die je
op afstand heel aantrekkelijk hebt staan vinden, bij
nadere kennismaking met een krassend accent en
een onoverkomelijk laag IQ blijkt te zijn begiftigd,
maar wie op zoek is naar een partner waar hij mee
voor de dag kan komen, schiet er niet veel mee op.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
Dus stelde ik een rubriekje over seks voor. Ervaringen over de 'one night stand'.
Opzij, oktober 1992
Het nadeel van een one-night stand is dat je niet
echt op elkaar ingespeeld bent, dat kan spannend
zijn maar ook vervelend.
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij f, 1994
Sinds de one-night stand in zwang is gekomen,
ligt het probleem niet meer bij de seks, maar bij de
relatie.
Lydia Rood: Zij baar zin, 1995
Ik doe niet meer aan one night stands. Ik krijg er
altijd een kater van.
HP/De Tijd, 18-07-97
ongedocumenteerde, jargon voor 'asielzoeker
die zonder d o c u m e n t e n n a a r ons land k o m t ' .
CDA en W D hadden graag gezien dat het kabinet
al eerder strenger was opgetreden tegen de 'ongedocumenteerden', zoals asielzoekers zonder papieren in het jargon worden aangeduid.
Trouw, 14-11-97
ons soort mensen, voor de definitie zie OSM*.
Ons soort mensen trekt zijn mond te weinig
open. Ons soort mensen is daar te fatsoenlijk voor.
Youp van 't Hek: Makkelijk praten. Tien jaar
theater, 1995
Ons Soort Mensen kan nu naar 'Goede tijden,
slechte tijden' kijken en naar smartlappen luisteren zonder direct de status van 'highbrow' te verliezen en hoeft het lidmaatschap van de VPRO niet
per se te combineren met vermoeiend museumbezoek of een voorkeur voor experimenteel toneel.
HP/De Tijd, 08-08-97
ontgroening, gestage vermindering van het aantal geboorten; één der oorzaken van de vergrijzing*.

Omdat jongeren steeds vaker doorstuderen en
het aantal jeugdigen daalt als gevolg van het teruglopen van geboorten (de zogeheten ontgroening),
dreigt na 1990 een tekort te ontstaan aan schoolverlaters met bepaalde opleidingen.
de Volkskrant, 30-05-87
Met de ontgroening (minder jongeren) in aantocht en een enorme arbeidsreserve van slecht geschoolde jongeren, vrouwen en etnische minderheden, liggen er grote gevaren op de loer.
de Volkskrant, 17-06-88
In de demografie heet het verschijnsel waarbij er
steeds meer ouderen zijn 'ontgroening'.
Trouw, 19-11-88
Nu de werkloosheid sneller dan ooit daalt en
sommige bedrijven al wegens personeelsgebrek
projecten moeten afblazen, rijst de vraag of de arbeidsmarkt al die banengroei wel kan opvangen.
De ontgroening en vergrijzing van de bevolking
wijzen alvast een andere richting op.
HP/De Tijd, 13-02-98
onthaalmoeder, in Vlaanderen: v r o u w die de
verzorging o p zich neemt van de kinderen van
buitenshuis werkende ouders.
België telt honderden 'kinderkribben', zoals Vlamingen de crèches noemen en daarnaast meer dan
tienduizend 'onthaalmoeders'. Marcia de Wachter: 'Dat zijn moeders die maximaal vijf kindjes erbij nemen en die verzorgen tegen dezelfde tarieven
als de crèches.'
NRC Handelsblad,
02-08-85
Vanuit heel het Vlaamse landsgedeelte kwamen
gisteren onthaalmoeders naar het Antwerpse Wilrijk afgezakt om er een noodkreet te slaken over
het beleid van gemeenschapsminister Jan Lenssens
(CVP) voor Volksgezondheid en Gezin.
De Morgen, 16-02-90
Zes onthaalmoeders van de Tiense, stedelijke
Dienst Opvanggezinnen starten met een uitleendienst van speelgoed voor de kinderen voor wie ze
de oppas doen.
Het Nieuwsblad,
17-06-98
onthaasten, goed nadenken alvorens iets te
doen; niet overhaast te werk gaan; vooral ook:
het rustiger aan doen, dit o m de psychische en
fysieke schade te verminderen die in de moderne maatschappij ontstaat als gevolg van het
v o o r t d u r e n d jachten en jagen. Deze t e r m werd
midden jaren negentig vooral populair ge-
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m a a k t door minister De Boer van Milieu.
Die Elfstedentocht was leuk om weer eens mee te
maken, dat zeker. Omdat de voorpret kennelijk
veel te kort was, word je nu op radio en televisie
nog urenlang geteisterd met allerlei flauwekulliedjes van schaatsers die ik één dwingend advies
zou willen geven: beperk je zangcarrière tot de
badkamer. Verder komt, naar ik heb begrepen, het
bestuur van de Vereniging De Friesche Elf Steden
morgen pas met de officiële, op essentiële punten
gecorrigeerde uitslag. 'Onthaasten' heet dat tegenwoordig.
Trouw, 10-01-97
Niet zelden dooft het licht pas om twee uur. Onthaasten is er niet bij, het werk houdt nooit op.
Trouw, o j-o 3-9 7
'Wil de moderne mens wel onthaast worden?,'
overpeinst hoogleraar verkeerspsychologie J. Rothengatter de plannen van Rijk, provincies en gemeenten om de maximumsnelheid in de bebouwde
kom te beperken tot dertig kilometer per uur.
Trouw, 27-06-97
Hoewel... neem mevrouw De Boer van Milieu.
Die heeft de term 'onthaasten' bedacht, daar zou
een mannelijke minister nooit mee gekomen zijn.
Opzij, november 1997
onthaasting, de tendens om te onthaasten*. Volgens het blad Opzij (zie citaat juni 1997) werd
de term gelanceerd d o o r Vincent D u i n d a m , dit
in tegenspraak met een vindplaats in hetzelfde
blad (zie hierboven, november 1997), w a a r de
term w o r d t toegeschreven aan minister De
Boer. Sinds ca. 1 9 9 2 .
Onthaasting: gewenst doel voor een ecologische
samenleving, 'in plaats van weg te stressen in gejaagdheid, moeten we toe naar onthaasting. Dat is
in onze huidige samenleving zo onvoorstelbaar dat
we het woord niet eens kennen.'
Frans van Lier: jaartaai. De debuutwoorden
van
1992 (1993); citeert blad Milieudefensie, juni
1992.
Prachtige analyses van mediataal hadden ze
(KootenBie-MDC) te bieden, om maar iets te
noemen. Van 'onthaasting' huppelden ze vrolijk
naar 'ontmoeting', omdat het ook maar eens afgelopen moet zijn met het idee-fixe dat er van alles
'moet'.
HP/De Tijd, 17-01-97
Onthaasting is een van de jongste woordscheppingen in het Nederlands; het woord bewijst dat al-
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tii.ms in Nederland zelfs bewindslieden zin vum
creativiteit hebben. Het pleidooi voor onthaasting
ÏS overigens geenszins een afwijking van snel en et
ficiënt functioneren; het wil veeleer waarschuwen
tegen zinloze haast. Tegen de mystiek van de snelle
fysieke verplaatsing bijvoorbeeld. Die mythe is
toch al behoorlijk ouderwets in een tijd waarin de
electronica bliksemsnelle communicatie mogelijk
maakt over de hele planeet zonder dat daarvoor iemand uit zijn stoel hoeft te komen. Maar de mythe
wordt daardoor kennelijk niet aangetast.
De Morgen, 11 -02-97
Wie wil winnen, zendt een liedje over de liefde in,
over de wereldvrede of helemaal over niks. Maar
een pleidooi voor onthaasting? Heel dom, zeker op
zaterdagavond als half Europa in de bank voor de
buis hangt.
Elsevier, 10-05-97
Onthaasting moet voor Paul Strathern, toch ooit
docent wijsbegeerte, een doodzonde zijn.
Trouw, 20-06-97
Vincent Duindam, voorvechter van een nieuwe
vorm van betrokken vaderschap, houdt in 'Zorgende Vaders' een pleidooi voor een hechtere band
van vaders met hun kinderen en voor een uitgebalanceerder verdeling van betaald werk en zorg. De
term 'onthaasting' is door Duindam bedacht.
Opzij, juni 1 997
Peter Pot is raadslid van De Groenen in Zwolle.
Hij gooit het liever op de 'onthaasting', hét modewoord van de jaren negentig.
ZIN, september 1997
De Boer herhaalde haar befaamde pleidooi voor
'onthaasting'. Meer tijdsdruk leidt volgens haar
tot meer consumptie - een tweede auto, verre
vliegvakanties om in de zon te ontspannen - en
meer consumptie leidt weer tot meer tijdsdruk.
Trouw, 13-02-98
ontheemde, iemand die is afgesneden van zijn
wortels, zijn vaderland; vluchteling.
Om de goedhartigheid van de operatie te onderstrepen liet Van den Broek zich in het kamp te
Ljubljana nog even vereeuwigen met een Bosnisch
knuistje in zijn vaderhand. Wel diende het gezelschap te wachten tot 1 augustus, dan ging namelijk de tijdelijke regeling voor de - nieuw ambtenarenwoord - 'ontheemden' in werking; zijn we er
tenminste zeker van dat ze ook weer terug te sturen
zijn.
HP/De Tijd, 07-08-92

In plaats van met de hun beloofde 'ontheemden',
werden ze opgezadeld met gewonde Kroatische
vechtjassen die zo snel mogelijk weer naar het
front wilden...
Opzij, oktober 1992
ontheemdenstatus, bepaalde status verleend
aan asielzoekers: het verblijf w o r d t niet definitief geregeld, m a a r de asielzoeker m a g voorlopig in Nederland blijven. De o n t h e e m d e n s t a t u s
werd bijvoorbeeld aangeboden aan vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië: zij hoefden
niet terug te keren n a a r h u n vaderland zolang
d a a r oorlog w a s . —> A-status*, C-status*, gedoogdenstatus''.
Tussen de Albanese en Bosnische asielzoekers in
het opvangcentrum heerste een gespannen sfeer,
veroorzaakt door onzekerheid over de vraag of de
verschillende groepen aanspraak mogen maken op
de ontheemdenstatus.
NRC Handelsblad,
10-09-9)
In december 1993 kwamen 4448 vluchtelingen
naar Nederland. Dat waren er een jaar eerder
2728. Onder de geregistreerde vluchtelingen bevonden zich ruim elfhonderd ex-Joegoslaven, die
zijn opgenomen in de zogenoemde 'ontheemdenregeling'.
de Volkskrant, 07-01-94
Voor degenen die wel mogen blijven, gelden
steeds ingewikkelder regelingen, die ertoe moeten
leiden dat terugkeer op termijn mogelijk blijft. Dit
geldt met name voor de grote hoeveelheid vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië, voor wie de
geheel nieuwe 'ontheemdenstatus' werd bedacht.
HP/De Tijd, 20-05-94
onthullingsjournalistiek, vertaling van het Engelse investigative* journalism. —> onderzoeksjournalistiek*.
Zelfs de onthullingsjournalistiek, waarop Vrij
Nederland het patent leek te hebben, wordt tegenwoordig in andere weekbladen, in de kranten en
op televisie bedreven.
NRC Handelsblad,
10-10-87
Het blad gaat zich concentreren op 'onthullingsjournalistiek'.
Haagse Post, 17-10-87
Toch zijn we zeker niet braver dan in Nederland.
We kunnen inhoudelijk bikkelhard zijn ten opzichte van politici. Ook wij doen aan onthullingsjournalistiek, dat is meer dan eens gebleken.
de Volkskrant, 31-12-88

Na precies een jaar heeft ook de VTM haar achtergrondmagazine. Dat een strikt stramien zal volgen. Wekelijks twee reportages, aangevuld met een
peiling onder de Vlaamse bevolking. Tele-Facts wil
nauw op de aktualiteit inspelen. Onthullingsjournalistiek is niet uitgesloten.
De Morgen, 01-02-90
Niets schonk Jaap van Heerden dertig jaar geleden meer plezier dan het bedrijven van onthullingsjournalistiek voor Propria Cures.
HP/De Tijd, 25-09-92
Recente uitschieters waren de boeken van Marcel Metze: 'Kortsluiting' ('Hoe Philips zijn talenten verspilde') met 50 duizend exemplaren en 'De
geur van geld' (onthullingsjournalistiek over de
gang van zaken bij de Nederlandse banken), waarvan in drie maanden tijd ruim 20 duizend exemplaren over de toonbank gingen.
Elsevier, 05-02-94
ontkokeren, de samenwerking tussen ambtelijke
organisaties o p elkaar afstemmen; het bestrijden van verkokering*.
Informeel.
De afslanking van het ministerie van Onderwijs
gaat gepaard met een ingrijpend andere indeling,
waarvan de globale structuur al in oktober vorig
jaar werd gepubliceerd. Het ministerie van Onderwijs moet worden 'ontkokerd'.
de Volkskrant,
01-03-91
ontkokering, het ontkokeren*.
Informeel.
Enkele onderdelen zijn: de gekozen burgemeester
en minister-president, het op Duitse leest geschoeide kiesstelsel, de verdergaande decentralisatie, de
grondwettelijke toetsing, de ministeriële verantwoordelijkheid, de 'ontkokering' van de Haagse
bureaucratie en de greep van Den Haag op Europa.
de Volkskrant, 22-03-91
Want wie altijd gewend is geweest om in algemene termen over de behoeften van straten en wijken
te denken, weet niet meteen tegemoet te komen
aan uiteenlopende wensen op kleine schaal met geringe budgetjes. Dat is dus die 'flexibilisering' en
'ontkokering'.
NRC Handelsblad, 11-06-94
Over een maand zetten staatssecretaris Kohnstamm en de stadsbesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hun handtekening
onder een reddingsplan. Tenminste, als alle betrokken ministers territorium willen prijsgeven.
Daar hebben de kleinere steden ook oren naar.
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Ontkokering en dereguleren zijn net zo belangrijk
als extra geld.
Elsevier, 25-03-95
De steden kunnen het breekijzer zijn in het 'partnership' van Rijk en gemeenten. Er is nu geld, er is
een begin van 'ontkokering'.
Elsevier, oi-oy-95
ontleesden, mensen die geen k r a n t meer lezen
en enkel interesse hebben voor oppervlakkige
televisieprogramma's. Deze pejoratieve term
d o o k in de jaren negentig meermaals o p in de
media. —> ontlezing*.
ontleuken, minder leuk m a k e n . —» opleuken*.
Nederland moet ontleukt worden.
HP/De Tijd, 23-10-98
ontlezing, de verminderde a a n d a c h t voor het lezen als v o r m van vrijetijdsbesteding. Dit w o r d t
meestal toegeschreven aan de groeiende invloed
van het m e d i u m televisie en het gebrek a a n tijd.
—> ontleesden*.
Het gruwelijkste woord sinds 'tijdpad' is wel het
vervaarlijk oprukkende 'ontlezing'. 'Er is sprake
van een verontrustende ontlezing onder jongeren,'
las ik in de krant.
de Volkskrant,
ij-oj-93
Vita hoopt dat scholen gebruik zullen maken van
Erf Goed en dat scholieren die geen geschiedenis in
hun pakket hebben zich alsnog de ontbrekende
kennis via dit soort boeken eigen maken. Een zeer
optimistische gedachte gezien onze 'ontleesde'
jeugd.
Opzij, september 1993
Deze stichting zou de samenwerking tussen profit- en non-profitorganisaties moeten bewerkstelligen om de 'ontlezing' effectief te bestrijden.
HP/De Tijd, 29-04-94
Ontlezing wordt vaak geweten aan het overwicht
van beeld- en computerkultuur.
De Morgen, 24-09-94
In Het Parool van 4 januari verdiepte Hans van
den Bergh, medewerker van deze krant en hoogleraar literatuur aan de Open Universiteit, zich in
het vraagstuk van de 'ontlezing'.
Het Parool, 21-01-95
De paniek over ontlezing en verwaarlozing van
de 'klassieken' komt vooral uit de koker van mensen die merken dat wat zij belangrijk vinden niet
meer belangrijk is voor nieuwe generaties.
Elsevier, 13-07-96
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De visuele media rukken op, het beeld wordt
steeds belangrijker. Gevolg: ontlezing.
Humo, 22-07-97
Hij houdt van literatuur en doet er alles aan om
(dat gruwelijke woord) 'ontlezing' te bestrijden.
Elsevier, or-02-98
ontschotting, integratie; het slechten van allerlei
(ambtelijke) barrières; samenwerking tussen
verschillende ministeries. Politiek taalgebruik,
in z w a n g sinds begin jaren negentig.
Veel politici vinden het hoog tijd te komen tot
herijking van de hulp aan armere landen. Daarbij
steunen de meeste fracties de analyse van de bewindsman. Integratie met andere beleidsterreinen
kan de goedkeuring van CDA, PvdA en VVD wegdragen, zij het onder steeds andere argumentatie.
Maar met de precieze uitwerking van de inhoudelijke keuzen wachten de fracties tot de volgende
zomer, als het nieuwe kabinet wordt samengesteld.
Pronk betoogde dat 'ontschotting' (zoals de integratie in het jargon wordt genoemd) geen nieuw
fenomeen is, en verhaalde over vormen van samenwerking tussen bewindslieden als en voordat zij
naar het buitenland vertrekken.
Trouw, 12-11-93
Ook de zogeheten ontschotting van de ministeries wordt in Van Mierlo's nota niet uitgewerkt.
de Volkskrant, 12-07-95
Z o torst onze Kabouter Helpgraag het leed van
de wereld, dat zijn gezicht tekent en zijn brilleglazen doet beslaan van emotie. Dezelfde emotie die
hij legt in zijn rapporten en beleidsnota's. Van
'Een wereld van Verschil' tot 'Een wereld in Geschil', waarin van alles aan de orde komt over 'ontschotting', de rol van de vrouw, bescherming van
het milieu tot mondiale conflictbeheersing toe.
Elsevier, 10-08-96
onwijs, in jeugdtaal: erg goed; erg veel. Vaak in
combinatie met gaaf. Sinds begin jaren tachtigDe muziek van dit duo kent geen soul. Go West
maakt consumptie- annex videoclippop waarin de
vorm het ruimschoots van de inhoud gewonnen
heeft en die vooral bestemd lijkt voor de generatie
die op haar Nikes alles onwijs gaaf vindt.
Oor, 18-OJ-85
Kijk, men is hier onverschillig en onwijs gaaf tegen elkaar, maar het is niet hatelijk bedoeld.
Vrij Nederland, 30-08-86

Ik heb er onwijze spijt van dat ik zijn adres niet
heb gevraagd.
Popfoto, oktober 1987
Ze zijn deze zomer met Escolette op Mallorca
geweest en hebben een onwijs gave tijd achter de
rug.
NieuweRevu,
03-12-87
Hij liep onwijs te slijmen.
Muziek Express, april 1988
We voerden door de fjorden, onwijs mooi daar.
Vrij Nederland, 18-07-98
oogopener (vertaling van Eng. eye-opener), informeel voor 'iets o p z i e n b a r e n d s ' . —» eye-opener*.
De verzetsmannen in blauwe overall met stengun, die op 4 mei de erewacht betrokken, heetten
in de bezettingstijd op Duitse aanplakbiljetten
eveneens 'terroristen'. Deze nog embryonale 'oogopener' overkwam me vermoedelijk einde jaren
vijftig, die weer overgingen in de jaren zestig.
Trouw, 21-04-95
oor: het zit tussen de oren, het is psychisch. Vaak
gezegd m . b . t . allerlei ziektes, bijvoorbeeld M S
en ME*, waarbij d a n geïmpliceerd w o r d t d a t de
patiënt de ziekte in kwestie aan zichzelf of aan
zijn 'persoonlijkheidsstructuur' te d a n k e n
heeft. De genezing m o e t als het w a r e bewerkstelligd w o r d e n in het hoofd, 'tussen de oren'.
De ziekte w o r d t herleid tot een verkeerde m a nier van denken. Als je de foutieve denkwijze
a a n p a k t , d a n p a k je ook de ziekte aan. —>
orenmaffia*.
'Ziekte zit tussen je oren,' zo houdt een nieuwe
beweging van therapeuten voor. De 'orenmafia'
lijdt aan simplisme en eenzijdigheid.
de Volkskrant, 06-02-92
Schrijfster Karin Spaink heeft de knuppel in het
hoenderhok geworpen: in 'Het Strafbare lichaam.
De orenmaffia, kwakdenken en het placebo-effect'
veegt zij de vloer aan met de modieuze opvatting
dat ziekte (en genezing) tussen onze oren zou ontstaan.
Opzij, mei 1992
Seks zit tussen de oren? Niet alléén.
Malou van Hintunt: Macha! Macha! Een afrekening met het klaagfeminisme, 1995
Het is een dierbaar principe van New Age dat lichaam en geest één zijn. De beweging gaat daar
zelfs zo ver in, dat ze meent dat ziektes 'tussen de

oren' ontstaan en dus ook met positief denken
kunnen worden geheeld.
HP/De Tijd, 08-06-97
Het jaar na de Intralipidaffaire werd Breukink
toch nog zevende in de Tour. Gea: 'Dat bewijst hoe
hard hij voor zichzelf is. En ook dat de mentale
kwetsbaarheid van Erik een verzinsel van de pers
is. Er is niets mis tussen zijn oren, hoor.'
Elsevier, 26-07-97
Financieel is hij allang, en in het kwadraat, onafhankelijk en 'tussen de oren' is ook alles in orde.
Nieuwe Revu, 17-09-97
Omdat stress ook gedeeltelijk 'tussen de oren'
zit, is een behandeling met een brainmachine wellicht dé manier om te relaxen.
Avant Garde, mei 1998
oorlogstoerisme, de massale trek n a a r soldatenkerkhoven. Er zijn meer pejoratieven met het
suffix -toerisme, zoals ramp
(en)toerisme*.
Ik las hoe in de Eerste Wereldoorlog, toen Nederland neutraal was, Vlissingen al genoot van het
oorlogstoerisme.
Elsevier, 29-06-96
Oort-operatie;operatie-Oort, hervorming van het
Nederlandse belastingstelsel. Sinds 1 januari
1990. Deze herziening en vereenvoudiging is er
gekomen na adviezen van een commissie van
deskundigen onder voorzitterschap van C.J.
Oort.
Bij de vereenvoudiging van het belastingstelsel
('Oort') werd de aftrekbaarheid van de eerste tien
kilometer woon-werkverkeer per 1 januari 1990
geschrapt.
Het Parool, 05-05-90
In 1990 ging de befaamde 'Oort-operatie' van
start. De premies van de volksverzekeringen (alle
sociale afkortingen die met een A beginnen) zouden niet meer door de werkgevers, maar door de
werknemers worden betaald.
Elsevier, 23-10-93
De nieuwe opzet van het reiskostenforfait was
onderdeel van de 'operatie-Oort', de grootscheepse belastingherziening waartoe het kabinet Lubbers 11 had besloten en waarmee de PvdA slechts
met weerzin akkoord kon gaan.
de Volkskrant, 31-12-93
De herziening van het belastingstelsel volgens de
adviezen van de commissie-Oort op 1 januari
1990 had het allemaal definitief onmogelijk moe-
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ten maken: het opvoeren van studeerkamers (die
misschien geen echte studeerkamers waren), het
declameren van werkkleding (die in de vrije tijd gedragen werd), het sparen van bonnetjes van aangeschafte vakliteratuur (die vervolgens ongelezen in
de boekenkast bleef staan).
HP/DeTijd,
04-08-95
Sinds ' O o r t ' (1990), is het aantal aftrekposten
dat werknemers voor hun inkomstenbelasting
kunnen opvoeren drastisch teruggebracht.
Elsevier, 07-09-96
Daar zat een verslechtering van de fondsvermogens bij van zes miljard gulden omdat de toenmalige minister van Financiën, Wim Kok, de bij de
'Oort'-belastingsoperatie (in 1990) afgesproken
rijksbijdrage aan de sociale fondsen jarenlang weigerde aan inflatie en kostenstijging aan te passen.
Elsevier, 08-03-97
op iemand zijn, jeugdtaal voor 'verliefd zijn o p
iemand'.
Maar ook dat vieze meisje dat briefjes schreef aan
jongens: 'Ik ben op jou.'
Annemarie Oster: Brieven naar boven, 1992
open been;open ruggetje, frikadel speciaal.
Jeugdtaal. —> patatje"
oorlog.
De headbangers, die net voor het podium bezig
waren, komen binnen en bestellen een patatje 'oorlog' en een 'open beentje'. 'Eerlijk waar,' zegt de
bazin terwijl ze de friet en een frikadel in het vet
laat glijden, 'het zijn allemaal lieve jongens.'
Vrij Nederland, 30-08-86
Je wil easy een potje pakken of een patatje majo
of een open ruggetje...
Kees van Kooten in Humo, 02-05-91
Open been: frika(n)del speciaal d.w.z. met mayonaise, uitjes en ketch-up of currysaus; in het zuiden
van het land hoor je ook 'open ruggetje'.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
open sollicitatie, v o r m van sollicitatie waarbij
m e n de keuze van de betrekking overlaat aan de
werkgever, die oordeelt o p basis van de d o o r de
sollicitant verstrekte gegevens; of een sollicitatie ' o p goed geluk', niet als reactie op een personeelsadvertentie. Sinds begin jaren tachtig.
M e e r m a a l s gehoord o p televisie.
open-eindregeling, vooral in de u i t d r u k k i n g
dichtschroeien
van open-eindregelingen:
eufe-
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misme voor het beëindigen of beperken van
wettelijke regelingen die zouden kunnen resulteren in ongebreideld geld uitgeven; waarvan
men de financiële consequenties niet kan overzien.
Als je geen van de automatische uitgavenstijgingen - van lonen tot uitkeringen, van bureaucratie
tot subsidies - dichtschroeit, maar je voegt er nog
een mega open-eind-regeling aan toe (de beruchte
koppeling) dan weet je van tevoren dat de rekening
niet kan kloppen.
Elsevier, 02-03-9 1
Ik denk dat ze zich op het ministerie van Financiën wel even achter de oren hebben gekrabd. Het
is een open-einderegeling die een gevaarlijk precedent schept. In de toekomst kan elk bedrijf roepen:
ik heb mijn eigendom aan de Rabo verkocht.
Vrij Nederland, 23-07-94
Maar met open-eindregelingen voor asielzoekers
en gezinsvormers en -herenigers gaat het land grote politieke instabiliteit tegemoet.
Elsevier, 01-04-9s
Alleen met forse loonsubsidies houdt de werkvoorziening - met moeite - stand. Die loonsubsidie
was er altijd al, maar vroeger paste de overheid
geld bij als het staatsbedrijf van de werkvoorziening tekort had. Het kabinet Lubbers maakte in
1989 een einde aan deze 'open-einderegeling'.
Nieuwe Revu, oj-03-97
De parallellen tussen asielbeleid en WAO zijn legio. In beide gevallen is sprake van een openeinderegeling.
Elsevier, 17-10-98
operatie-Oort, zie

Oort-operatie".

operatiesimulator, computersimulatie van een
medische operatie.
Op de Technische Universiteit van Delft is software ontwikkeld voor een zogeheten operatiesimulator. Een aankomend chirurg kan zo via de
computer het opereren onder de knie krijgen.
de Volkskrant, 23-12-94
operating system (<— Eng.), computerbesturingssysteem, bijvoorbeeld W i n d o w s , D O S ,
o s 2, L i n u x , M a c - O s .
Micrsoft heeft met Windows een uiterst succesvol operating system in de markt gezet.
PC-Active, juli/augustus 1997

opeten: het eigen huis-, een deel van zijn onroerend vermogen aan levensonderhoud besteden
alvorens m e n kan profiteren van een bijstandsuitkering. H e t huis m o e t d u s met hypotheek belast zijn. Sinds begin jaren tachtig gebruikte
uitdrukking, vermeld door de meeste w o o r d e n boeken.
opfriscursus, cursus waarbij in het verleden opgedane vakkennis u p - t o - d a t e w o r d t gebracht.
—> opfrisverlof.
De Erasmusuniversiteit organiseert opfriscursussen voor vrouwelijke academici die vanwege moederschap of andere redenen jarenlang uit de running zijn geweest.
Opzij, juni 1992
Horecapersoneel moet naar een opfriscursus beleefd- en vriendelijkheid, zeggen ze.
Trouw, 11-07-97
opfrisverlof, onbetaald studieverlof, meestal
voor onderwijzend personeel. —> opfriscursus''.
Deze verspilling kan worden voorkomen door
een deel van het aantal jaren dat we de oudere
werknemers nu vervroegd de laan uitsturen te gebruiken voor enkele perioden van opfrisverlof, verdeeld over de gehele arbeidszame periode.
de Volkskrant, 16-05-87
De leraar moet in de visie van Ritzen het opfrisverlof zelf gaan betalen. Daarvoor zou hij bijvoorbeeld gedurende vier jaar twintig procent van zijn
salaris kunnen reserveren, zodat het vijfde jaar met
behoud van salaris vrij genomen kan worden.
Trouw, 01-04-94
Dijkstal kreeg de C M H F achter het akkoord met
zijn toezegging dat het werkrooster gebaseerd mag
blijven op een werkweek van 40 uur. Dat geeft de
betrokken ambtenaren recht op ongeveer Z5 roostervrije dagen per jaar, die ook mogen worden opgespaard voor een opfrisverlof.
Trouw, 15-09-95
De vraag is of ook werkgevers iets in het opfrisverlof zien.
Elsevier, 19-04-97
De introductie van sabbats- en opfrisverlof in het
onderwijs mag de mobiliteit van leraren op de arbeidsmarkt niet belemmeren.
Trouw, 07-11-97
opgebrand (o.i.v. Am.-Eng. burnt-out*, het verleden deelwoord van to burn out, in dezelfde

zin gebruikt), uitgeput, uitgeblust. Aanvankelijk gezegd van sportlieden, nu meer algemeen.
Het image van Lubbers c.s. heeft forse butsen opgelopen; het kabinet lijkt opgebrand.
Elsevier, 28-05-88
Als je zijn geestelijke toestand buiten beschouwing laat, is hij lichamelijk overigens niet ziek. Hij
is gewoon opgebrand, zullen we maar zeggen.
Vrij Nederland, 23-06-90
'Opgebrande' werknemers vormen een steeds
grotere prop in het toch al omvangrijke reservoir
arbeidsongeschikten.
HP/De Tijd, 17-07-98
opgefokt (<— Eng. fucked up), jeugdslang voor
'neurotisch, gedeprimeerd; hysterisch, k r a n k zinnig', dit al d a n niet ten gevolge van drank- of
drugsgebruik.
Daarnaast is Andringa opgefokt omdat zijn
vrouw binnenkort gaat bevallen en hij er deze keer
bij wil zijn.
Bert Jansen: Zweedse meisjes, 1979
Hoe kwam hij erbij dat Adriana iets gebruikte?
Omdat ze de vorige dag behoorlijk opgefokt was
geweest?
Jan Brokken: De blinde passagiers, 1995
ophoesten (<- Eng. to cough up), meteen ter beschikking hebben; er snel mee voor de dag komen. Meestal, m a a r niet altijd, m.b.t. geld.
Sinds eind jaren zeventig. Informeel.
Madonna's doelgroep anno 1990 is er een die in
elk geval $ 30 voor een kaartje op kan hoesten.
Oor, 14-07-90
Het verwachtingspatroon dat uit de sociale zekerheid op korte termijn enorme bedragen zijn op
te hoesten, is volstrekt onjuist.
Vrij Nederland, 05-01-91
In de taal van artsen en over het algemeen in een
medische context is 'ophoesten' dus een neutraal
woord, zelfs een keurige vakterm. Er is een zekere
volwassenheid nodig om het vieze woord zonder
blikken of blozen uit te spreken. Maar nu is het al
vrij lang geleden zonder gêne als vertaling van het
Engelse woord voor 'ophoesten' in een andere betekenis in zwang gekomen en wordt het door andere nette mensen, buiten elke medische context en
zonder een duidelijke zinspeling op fluimen, vlotjes gebruikt voor het opbrengen van geld. Omdat
het hier gaat om nette mensen, namelijk financiële
deskundigen, begrijpen wij natuurlijk, dat hier
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niet moeizaam kleine fluimpjes, dubbeltjes en
kwartjes, naar buiten gerocheld worden, maar minimaal tonnen.
Cornells Verboeven: Een register. Bedenkingen
over woordjes en glossen, 1995
Het zoeken en reserveren van hotels lijkt wel
goed te gaan en ik moet toegeven dat dit programma voor New York veel meer informatie wist op te
hoesten dan ik 'handmatig' via de browser heb weten te vinden.
Computer'.Totaal, juni 1997
Namen van getuigen kan de advocaat niet ophoesten en een onderzoek ter plaatse of een reactie
van het leger blijkt door tegenwerking van de autoriteiten onmogelijk.
Nieuwe Revu, 08-10-9-/
ophypen (op- + Eng. to hype), bejubelen; veel
t a m t a m r o n d iets m a k e n . Informeel. —> hype"En dat publiek helemaal gek. Vijfentwintig jaar
lang staat die man niets anders te doen! In dat pak!
Alleen maar ouder en grijzer geworden! Nu een
blauwspoeling, toen een zwartspoeling! En ik zat
zo te kijken naar de gekte van die mensen. Hoe die
mensen worden opgehyped voor de show: 'En als u
niet juicht, gaat u er meteen uit!'
Nieuwe Revu, 05-01-94
opiumverlof, vergunning voor het kweken van
m a r i h u a n a voor wetenschappelijke doeleinden.
Het is eind september 1997 en Watson wacht op
een beslissing van v w s over de verlenging van het
opiumverlof.
HP/DeTijd,
05-12-97
opkankeren, m a k e n d a t men w e g k o m t ; o p k r a s sen. Deze informele t e r m is wellicht al oud
(oorspronkelijk slang), m a a r raakte pas in de
jaren tachtig c o u r a n t .
Ik heb wel geroepen dat die gozer moest opkankeren.
Elsevier, 08-03-97
opkontje, informeel voor 'zetje; steuntje in de
rug'.
De heren van De Arbeiderspers hebben het nodig
geacht Astrid Roemers nieuwe roman een opkontje te geven. Kennelijk waren ze bang dat 'Gewaagd
leven' onzichtbaar zou blijven in de karrenvrachten Latijnsamerikaanse literatuur die tijdens deze
Boekenweek op de markt wordt gestort.
HP/DeTijd,
15-03-96
474

opleuken, informeel voor 'leuker maken; opvrolijken'. Dit neologisme w o r d t wel eens geclaimd
door de heren van het populaire televisieprog r a m m a Jiskefet. Jan Kuitenbrouwer gebruikte
het echter al eerder en meermaals in zijn columns in de Haagse Post. Volgens Kuitenbrouwer is de geestelijke vader van deze vondst copywriter Eugène R o o r d a . —> ontleuken'.
Een niet zo gelukt interview kun je nog opleuken,
dat kan bij televisie niet. Je moet het op dat moment doen.
Haagse Post, 23-04-88
... in de verte zweeft het geluidstapijt van de snelweg; het recreatiegebied rond de voor die snelweg
gegraven waterplas wordt binnenkort opgeleukt
met honderden vakantiewoningen.
HP/DeTijd,
16-07-93
Ook is Ederveen niet te beroerd om een bedrij f sfeestje 'op te leuken'.
Elsevier, 08-02-97
De rit naar de favoriete plek van Marijnissen
voert langs het door megalomane politici 'opgeleukte' en dus verpeste centrum van de Brabantse
industriestad...
HP/De Tijd, 04-04-97
... want veel projectontwikkelaars vinden een
goede architect nog steeds te duur en laten mindere
broeders kantoren bouwen, opgeleukt met timpaantjes, zuiltjes, strepen, kleurtjes en een standaardlobby vol marmer, spiegels en graniet.
Elsevier, 19-04-97
... en Robbie leukt z'n teksten op met wat coke,
drank, pissex en andere viezigheid.
Nieuwe Revu, 08-10-97
De uitreiking werd nog 'ns opgeleukt door Tom
Jones en Robbie Williams die samen nummers zongen uit de eveneens onderscheiden film 'The Full
Monty'...
Nieuwe Revu, 2 5-02-98
opluxen, informeel voor 'mooier m a k e n ' .
Een ander mooi NCRV-programma is 'Schoolstrijd'. Dat programma zond de NCRV ook al in
149Z uit en het heeft nog steeds helemaal niets van
zijn glans verloren. Uiteraard is 'Schoolstrijd' een
beetje opgeluxt.
Nieuwe Revu, 09-04-97
'De Rijdende Rechter' was eerdere seizoenen een
nogal tuttig programma, maar dit seizoen is het
opgeluxt, opgevrolijkt, opgewaardeerd en kortom
erg leuk geworden.
Nieuwe Revu, 26-11-97

opnaaien, slang voor ' k w a a d m a k e n ; treiteren,
pesten'.
We lopen elkaar continu op te naaien.
Nieuwe Revu, 06-10-88
... als je je maar niet laat opnaaien.
René Appel: Tegenliggers, 1995
We moeten deze ellende met Frankrijk maar een
beetje uitzitten, ons niet laten opnaaien.
HP/DeTijd,
20-12-96
Rodman was zichzelf, liep goed te spelen en behoorlijk te sarren en Mourning liet zich opnaaien.
Nieuwe Revu, 04-06-97
Het valt mij vreselijk tegen dat Kok en Van Mierlo zich hebben laten opnaaien door Chirac.
Elsevier, 21-06-97
Boven de morgenboterham hou ik echter stug
vol: 'Joh laat je niet opnaaien door die nieuwerwetse trends.'
Trouw, 27-03-98
opoefiets, ouderwetse damesfiets met een hoog
stuur. D e t e r m dateert v a n begin jaren tachtig.
Jaarlijks worden er duizenden Nederlandse fietsen naar Afrika en Suriname verscheept. Ik weet
dat de opoefietsen erg populair zijn in Parijs.
HP/De Tijd, 3 0-05-97
Opperlands, benaming voor allerlei taalspelletjes in het Nederlands, bijvoorbeeld palindromen en a n a g r a m m e n . De t e r m w e r d gelanceerd
door Battus, pseudoniem van H . Brandt Corstiu s , in de titel van zijn boek Opperlandse
taaien letterkunde. H e t O p p e r l a n d s w o r d t ook wel
Nederlands met vakantie g e n o e m d .
Een van de ware titanen uit de taalsport is Battus, die zelfs een hele grammatica van allerhande
taalspelletjes schreef: de 'Opperlandse Taal- en
Letterkunde'. Hij verzon ook de mooiste verzamelnaam voor taalspelletjes, althans in het Nederlands: Opperlands, ofwel Nederlands met vakantie. Veel van de takken van taalsport die Battus beschrijft berusten, net als 'verlan', op omkeringen.
Palindromen kun je zowel van links naar rechts als
andersom lezen, zonder dat dat verschil maakt.
Kijk, augustus 1988
Het Opperlands is zoals Battus zegt, 'het Nederlands met vakantie', maar als je de betekenis erbij
houdt is het juist druk aan het werk.
Liesbeth Koenen: Het vermogen te verlangen,
1990; gesprek met prof. dr. Henk Verkuyl over
o.a. anagrammen

oppiepen, oproepen met behulp van een semafoon of pieper*. Informeel.
Je kan die gasten in geval van nood oppiepen per
semafoon.
Nieuwe Revu, 19-05-93
Soms worden er een paar Britse Warrior-tanks
opgepiept om deze lieden te ontzetten.
Elsevier, 13-08-94
Monique brengt Charly's bericht over aan Angelique, die Joop oppiept.
Nieuwe Revu, 04-06-97
opplussen, informeel voor 'bijrekenen, optellen'.
De problemen in de inrichtingen worden voor
een belangrijk deel veroorzaakt door parttimers.
Zij hoeven volgens de CAO niet, zoals hun voltijdcollega's, twee uur korter te gaan werken. Zij mogen namelijk 'opplussen', wat inhoudt dat ze hun
werkweek kunnen uitbreiden tot het oude aantal
uren.
Trouw, 04-07-97
oproepcontract, contract w a a r d o o r iemand voor
een bepaald werk opgeroepen kan w o r d e n . —>
afroep contract*.
Dankzij een nieuwe vrouwelijke personeelsfunctionaris zijn bovendien een aantal oproepcontracten voor vrouwen nu omgezet in deeltijdcontracten met een vast dienstverband.
Trouw, 26-05-88
Op hun beurt zijn werknemers daar minder gewend om buiten kantoor(uren) te werken. Nederland begint, wat flexibilisering van de arbeidsmarkt betreft - avond- en weekenddiensten, parttime werk, oproepcontracten, beperkte diensttijden - Amerika naar de kroon te steken.
Elsevier, 09-03-96
Vijf sollicitatiebrieven, met als resultaat drie oproepcontracten binnen een week.
Elsevier, 23-08-97
oproepkracht, iemand die voor bepaald werk en
op een bepaald tijdstip opgeroepen kan worden.
Werkgevers weten al jaren dat het goedkoop is
om veel gebruik te maken van tijdelijke krachten.
Nogal wat bedrijven werken met oproepkrachten.
Meestal vrouwen, die zich door een vaag contract
bereid verklaren, een aantal uren per week op afroep beschikbaar te zijn.
de Volkskrant, 16-04-88
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oprollen, in informele sporttaal: verslaan.
Hoe zaten Frank en Ronald de Boer zaterdagavond te kijken naar Barcelona-Real Madrid? Hun
eerdere uitspraken indachtig- 'we rollen ze op'
vóór vrijwel iedere wedstrijd, 'we hadden ze makkelijk kunnen oprollen' na vrijwel iedere verloren
wedstrijd - moet de topper in Spanje aanleiding
zijn geweest voor veel optimisme.
HP/De Tijd, 13-03-98
oprotpremie, bedrag dat men krijgt wanneer
men vertrekt; meer algemeen ook wanneer men
stopt met een bepaalde activiteit. Meestal gebruikt m.b.t. gastarbeiders die teruggaan naar
h u n land van h e r k o m s t . Dit informele begrip
werd voor het eerst gebruikt in 1982.
In geval van 'industriële herstruktureringen' en
bedrijfssluitingen wordt een systeem van 'vrijwillige herintegratie' verdedigd. De zogenaamde oprotpremies zijn in de praktijk een fiasko gebleken.
Knack, zj-o 1-89
Dirk Hoek stapt er te zijner tijd graag uit - als ie
maar een leuke 'oprotpremie' kan beuren. Hij
moet nog even geduld hebben. Over de vraag hoeveel de Nederlandse rondvis-visser voor het staken
van zijn activiteiten krijgt, wordt de komende weken in het Haagse en Brusselse circuit beslist. In de
officiële stukken heet het trouwens 'sanerings-' in
plaats van oprotpremie.
de Volkskrant, Z6-05-90
In Engeland maakten honderden mensen gebruik
van de daar gebruikelijke 'oprotpremie'; ze meldden zich vrijwillig voor ontslag, en incasseerden
drie tot vier maanden salaris.
de Volkskrant, Z9-11-91
De Vietnamezen kregen na de 'Wende' een oprotpremie van drieduizend mark per persoon.
Nieuwe Revu, 04-09-9Z
Hartverscheurend: Richard Krajicek gaf zijn vader 1,7 ton 'oprot-premie' en stelde daarbij de dramatische voorwaarde: 'Pa, verdwijn voorgoed uit
mijn leven.'
Nieuwe Revu,
zy-iz-96
Het begrip 'oprotpremie' deed zijn intrede en de
SP werd racistisch genoemd.
HP/De Tijd, 04-04-97
opschonen, van ballast o n t d o e n ; reinigen; opruimen. We hebben hier te m a k e n met de herw a a r d e r i n g van een archaïsme. In de oorspronkelijke betekenis ' s c h o o n m a k e n w a t vuil is'
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werd dit w e r k w o o r d , volgens het WN i , rond
1 900 vrijwel alleen 111 Groningen en Drenthe
gebruikt. Eerder werd het vanaf de achttiende
eeuw transitief gebruikt voor 'reinigen; ver
fraaien van wat al mooi is', en intransitief,
vooral m.b.t. opklarend weer. In de nieuwe betekenis, sinds eind jaren zeventig in z w a n g , is
dit w e r k w o o r d vooral populair in politieke
kringen.
Het kabinetsbeleid, zegt hij, is gericht op lastenverlichting, opschonen van regelgeving, herverdeling van werk, en een scala aan maatregelen dat
specifiek is gericht op de moeilijkheden aan 'de onderkant' van de arbeidsmarkt.
Elsevier, 18-02-97
In de Tweede Kamer zijn tussen de dertig en de
veertig lobbyisten geaccrediteerd, dat wil zeggen
dat ze een pasje hebben waarmee ze in en uit kunnen lopen. Het zijn er wel eens meer geweest, maar
het bestand wordt momenteel opgeschoond.
HP/De Tijd, 11-10-96
De betrekkingen tussen Paramaribo en Den
Haag moeten opgeschoond worden.
Nieuwe Revu, zz-10-97
Stuur McKinsey er maar op af, opschonen die
handel.
Nieuwe Revu, zz-04-98
opsinjoren, de jaarlijkse s c h o o n m a a k b e u r t in de
'sinjorenstad' A n t w e r p e n . —» opzoomeren
.
Opsinjoren heet de poetsactie die een keer per
jaar als een witte tornado door de Antwerpse straten waait. Sinds enkele jaren gaat de stad in navolging van Rotterdam - waar het fenomeen 'Opzoomeren' wordt genoemd - met de borstel door
enkele stadswijken om zo beleid en buurtbewoners
bij het onderhoud van hun straten en pleinen samen te brengen.
De Morgen,
zj-04-98
opstapcursus, inleidende cursus waarbij de leerlingen vertrouwd w o r d e n g e m a a k t met de leerstofvan een daaropvolgende volwaardige cursus.
De eerste stap wordt uiteindelijk een test voor de
toelating tot een cursus informatica. R. blijkt deze
test niet voldoende te maken en wordt verwezen
naar een zogenoemde opstapcursus.
de Volkskrant, 11-07-87
De drie opleidingen voor de journalistiek willen
vijf procent van de beschikbare plaatsen reserveren

voor etnische minderheden. Bovendien willen ze,
om de toegang te vergemakkelijken, een éénjarige
'opstapcursus' in het leven roepen.
Trouw, 13-05-88
Behalve deze regeling komt er een zogenoemde
opstapcursus voor migranten die niet direct kunnen voldoen aan de toelatingseisen.
NRC Handelsblad,
13-05-88
Ik wil best een opstapcursus volgen om bij te leren als dat nodig is.
Vrij Nederland, 13-07-88
Om vrouwen op het technische vlak wat bij te
spijkeren, stelt de werkgroep voor een 'opstapcursus' te organiseren.
Elsevier, 06-04-91
Merk je dat een allochtone sollicitant het in zich
heeft, maar nog wat problemen heeft met bijvoorbeeld de taal, dan kan hij of zij een zogenaamde
'opstapcursus' op school volgen.
Het Parool, 23-05-92
Met arbeidsbureaus in Brabant en het Willem 1
College in Den Bosch (middelbaar beroepsonderwijs) had de schoenindustrie een project ontwikkeld om jeugdige werklozen een 'opstapcursus' te
geven, met daaraan gekoppeld een vaste baan.
Elsevier, 07-03-98
opstapmoeder, v r o u w die voor de eerste keer
moeder w o r d t . G e h o o r d tijdens het televisiejournaal, begin jaren negentig. Sinds de jaren
tachtig is -moeder als tweede deel van een samengesteld w o o r d erg populair geworden: —>
bibliotheekmoeder*,
leesmoeder*,
onthaalmoeder*, overlegmoeder*
enz.
opstaptaxi, taxi w a a r m e e men relatief goedk o o p kan reizen en die m e n d o o r een simpel
handopsteken kan ontbieden. H e t initiatief
ging in 1992 van start in Den H a a g . Later volgden ook A m s t e r d a m , Utrecht en R o t t e r d a m .
Dat juist de Opstaptaxi nu in Den Haag wordt
gepropageerd, een initiatief dat toch veel weg heeft
van de ooit zo verfoeide treintaxi, geeft aan hoe
hoog intussen de nood is gestegen.
de Volkskrant, 04-04-92
opstartdiskette, diskette w a a r m e e de computer
na een crash* opnieuw kan w o r d e n o p g e s t a r t .
Eerst dus maar een opstartdiskette gemaakt op
mijn eigen P C .
Software Magazine, maart 1996

opt(ing)out (<— Eng. 'afzien v a n ' ) , v o r m van parallelle privatisering waarbij bedrijven de keuze
hebben tussen de arbeidsongeschiktheidsverzekering van een publieke verzekeraar en die van
een particuliere verzekeraar.
De plannen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voorzien in het differentiëren van de premie. Bedrijven, die veel werknemers de WAO insturen, betalen een hogere premie dan bedrijven die
zuinig zijn op hun werknemers. Bovendien krijgen
bedrijven de gelegenheid om zich particulier tegen
dit risico te verzekeren: 'opting out'.
Elsevier, 15-07-95
Nu een paar belangrijke afspraken uit het regeerakkoord om technische redenen niet kunnen worden gerealiseerd - zoals de 'opting-out'-formule in
de arbeidsongeschiktheidsverzekering - dreigen
PvdA en VVD zich terug te trekken in hun oude ideologische kampen.
Elsevier, 17-08-96
In ruil kwamen de sociaal-democraten de VVD
tegemoet door in te stemmen met de mogelijkheid
dat werkgevers helemaal uit de publieke, collectief
gefinancierde verzekering zouden kunnen stappen:
de mogelijkheid van 'opting out', waardoor meer
marktwerking zou ontstaan.
Trouw, 08-11-96
Zelfs voor een uitzonderingspositie, een 'optout' (of liever: 'opt-in', want ze mogen kiezen op
welke onderdelen ze wel meedoen) voelen ze niets.
HP/De Tijd, 20-06-97
De Deense regering beloofde vóór de ratificatie
van het Verdrag van Maastricht in 1993: zonder
referendum geen verdere overdracht van soevereiniteit aan Brussel. Dat referendum is niet gepland. De opt-out kan onvoorziene gevolgen hebben.
Elsevier, 28-06-97
optreeddichter,-poëet, dichter die zijn poëzie op
een p o d i u m voordraagt. —> popdichter*
Simon Vinkenoog was niet alleen de Peetvader
van de optreeddichters.
Oor, 01-06-85
Heere Heeresma, een dagje op het strand met optreedpoëet Bart Chabot die Heeres woord voor
Oor opschreef.
Vrij Nederland, 17-08-85
opwaarderen, als c o m p u t e r t e r m ; voor de definitie zie upgraden*.
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Plotseling is er dat gevoel. Het idee dat je petje
sneller kan en ook moet. Upgrading of opwaarderen is een terugkerend onderwerp in Computer !Totaal.
Computer .'Totaal, januari 1997
opzoomeren, het leefklimaat van een straat in
positieve zin veranderen. G e n o e m d n a a r de
R o t t e r d a m s e O p z o o m e r s t r a a t , w a a r in 1994
een dergelijke actie werd uitgevoerd door de
b u u r t b e w o n e r s . Informeel. -> opsinj'oren .
In bepaalde delen van deze stad worden extra
banken geïnstalleerd onder het motto van 'Opzomeren'. Maar we weten allemaal dat dit bedoeld is
om het clochard-effect te accentueren.
Cbitra Gajadin: Broodje kip-kerrie; in: Het vrolijke meisje, 199 5
Vooral de 29-jarige Michael is een bekend figuur
in de wijk. De meeste mensen kennen hem wel van
gezicht, of van zijn activiteiten bij het Opzoomeren, de sociale vernieuwingsactie van de gemeente
Rotterdam om de wijken leefbaarder te maken.
Nieuwe Revu,
oi-oj-96
opzoomerfeest, buurtfeest je met de bedoeling
het leefklimaat van de straat in gunstige zin te
veranderen. —>
opzoomeren'.
Als wij een Opzoomerfeest hebben met een barbecue en alles, dan komen ze ook langs.
Nieuwe Revu, 22-10-97
oranjegevoel, nationale gekte; gevoel van verbondenheid, chauvinisme wanneer het om N e derlandse sportprestaties gaat. De term ontstond midden jaren negentig, mogelijk n a a r
analogie van het al w a t oudere Zwitser lev engevoel*. —> -gevoel*.
Het was toch de bedoeling van de Rabobankploeg een 'oranje' ploeg te maken, eentje die het
'oranje'-gevoel in wielerland zou verhogen?
HP/De Tijd, 01-08-97
De scherpste bewoordingen vallen wanneer het
oranjegevoel ontleed wordt.
Vrij Nederland, 28-02-98
Tijdens het WK was het Oranjegevoel in Feyenoord niet collectief, maar individueel.
Elsevier, 11-07-98
oranjehemd, s p o r t m a n die Nederland vertegenwoordigt.
Aansluitend ging het rap bergafwaarts met de
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(iranjehemden. Dieptepunten: de B-WK in 1 4X •; in
eigen land en dezelfde titelstrijd vorig seizoen in
Frankrijk.
Sport International, februari 1990
De oranjehemden van de Rabo-ploeg baarden
vorig jaar opzien door in elke Touretappe zonder
cols de aanval te zoeken.
Vrij Nederland, 19-07-97
Op De Krom, in Katwijk-Noord, werd hard gejuicht. En niet omdat de oranjehemden Scheveningen met 2-0 hadden verslagen.
Vrij Nederland, 04-04-98
oranjekoorts, uitingen van chauvinisme tijdens
sportevenementen w a a r vertegenwoordigers
van Nederland actief zijn.
Schraders heeft er begrip voor dat buiten het afgeschermde circuit wordt meegeprofiteerd van de
oranje-koorts.
Trouw, 1 9-05-90
Bent u ook al bevangen door de Oranjekoorts? Er
is nog geen bal getrapt, maar Nederland wordt nu
al langzaam gek.
Nieuwe Revu, 31-05-97
ordi(e), informele jeugdtaal voor 'ordinair'.
Sinds de tweede helft van de jaren tachtig populair geworden.
C.J. Le Due, zaakvoerder van het exquise etablissement Aquarius in de hoofdstedelijke Spuistraat,
herinnert zich nog hoe het allemaal begon. 'Vroeger in de Regulierbree was het SPA R O O D , TERR I E R en V I C T O R I A en dan had je het wel zo'n beet-

je gehad. Behoorlijk ordi.'
Vrij Nederland, 20-12-86
Lekker ordi dus om het maar eens popi te zeggen.
Oor, 04-04-87
Zo'n brandkaarsnummer hoeft van mij helemaal
niet, maar is extra ordi als het slecht is.
Opzij, januari 1987
Oh vriendin, we zijn echt te beeldig, zo ordi.
Haagse Post, 28-01-89
Al die lekkere wijven, met die kontjes en die zalige ordi-koppen.
Playboy, november 1993
Allemaal worden ze door hem voorzien van Albert Cuyp-lippen en veel te zwaar opgemaakte
ogen, die hen er niet alleen identiek, maar ook onnodig hard en een tikje ordi doen uitzien.
HP/De Tijd, 04-07-97

ook als zelfstandig n a a m w o o r d : ordinair persoon.
Gedverderrie, een Country-Ordi.
Oor, 30-05-87
Niet alleen 'ordi's', ook nette koppen rijden in
terreinwagens.
Elsevier, 21-03-98
orenmaffia, pejoratieve slangaanduiding voor
een groep therapeuten die ziekte niet zozeer als
een lichamelijke, d a n wel als een geestelijke
kwestie zien; ziekte en genezing zit volgens hen
tussen de oren*. De t e r m w e r d in 199Z gelanceerd d o o r publiciste Karin Spaink, die in het
dat jaar verschenen boek Het strafbare
lichaam
haar ziektebeeld (multiple sclerose) schetste, en
tegelijkertijd een g r o o t a a n t a l boeken bekritiseerde uit het wereldje van de new* age. Auteurs als Louise H a y (Je kunt je leven helen),
T h o r w a l d Dethlefsen en Rüdiger D a h l k e [De
zin van ziek zijn) en Joseph M u r p h y {De kracht
in jezelf) w e r d e n d o o r Spaink onder de n o e m e r
orenmaffia gerangschikt. In de jaren t w i n t i g
w e r d e n M S - p a t i ë n t e n n o g beschouwd als geesteszieken, q u e r u l a n t e n of mensen met een al te
levendige fantasie.
'Ziekte zit tussen je oren,' zo luidt een nieuwe beweging van therapeuten. De 'orenmaffia' lijdt aan
simplisme en eenzijdigheid.
de Volkskrant, 06-02-92
Ook de 'oren-maffia', die de ziekte met positief
denken te lijf wil gaan, zal acte de presence geven,
al wijst recent onderzoek uit dat gedragstherapieën en een stimulerende omgeving wel het geestelijke welzijn van patiënten kunnen verbeteren,
en daarom soms hun levenskansen, maar dat zij
het geleidelijk verdwijnen van afweercellen niet
kunnen verdragen.
Het Parool, 09-05-92
Over samenzweringen gesproken: een liedje als
'Zou er iets tegen te doen zijn' lijkt een directe aanval op de zogenaamde oren-mafia...
Oor, 30-05-92
Er zijn alternatieve geneeskundigen die beweren
dat als je maar gezond leeft en denkt, je Aids uit
kunt stellen of zelfs nooit hoeft te krijgen. Tegenwoordig wordt dit de 'orenmafia' genoemd: alsof
ziektes bepaald worden door wat er zich tussen je
oren afspeelt.
Nieuwe Revu, 29-06-92
Voor vrouwen met ME is 'hysterisering' van hun

ziekte écht gevaarlijk, dokters beslissen ermee over
hun geld en hun leven. Ze dreigen een gemakkelijke prooi te worden van op bezuiniging beluste
GMD'ers. Daar is nog eens een ware 'orenmaffia'
aan het werk.
Opzij, oktober 1992
Publiciste Karin Spaink heeft ervoor gezorgd dat
de 'orenmaffia' wat minder snel op zijn woord
wordt geloofd.
Trouw, 20-11-92
Tijdens discussiebijeenkomsten en interviews
naar aanleiding van haar vorig jaar verschenen
boek 'Het strafbare lichaam', een kruistocht tegen
wat zij de 'orenmafia' noemt (alternatieve genezers
die mensen zelf verantwoordelijk houden voor hun
ziekte en genezing) is haar vaak gevraagd hoe zij
met haar ziekte leeft.
de Volkskrant, 2J-11-93
organizer (<— Eng.), elektronische agenda; computer in z a k f o r m a a t .
Sharp is al geruime tijd bekend vanwege zijn organizers. Pas geleden heeft Sharp twee nieuwe modellen geïntroduceerd: de ZR-5700G en de ZR5800G. Een zeer interessante optie bij deze organizers is de mogelijkheid om via een telefoonlijn of
GSM-telefoon elektronische post te verzenden en te
ontvangen, of faxen te versturen.
Computer'.Totaal, december 1996
Van Sinterklaas kreeg ik dit jaar niet de traditionele lederen agenda, maar een uiterst moderne organizer.
PC-Koop, januari 199J
Ben je af en toe, heel vaak, bijna voortdurend op
zoek naar je organiser?
NetWerk, februari 1997
Ook de elektronische agenda, organiser, en het
berichtenhorloge, messagewatch, laten zich niet
onbetuigd.
Elsevier, 25-10-97
oriënteringsloop, combinatie van h a r d l o p e n en
d e n k w e r k (kaartlezen; kiezen van de juiste route enz.).
De beste oriënteringslopers komen uit Scandinavië, Zwitserland en Australië. In Zweden is het
volkssport nummer 3 na voetbal en ijshockey. De
Nederlandse Oriënterings Lopers Bond ( N O L B )
kent zo'n 250 leden en organiseert een vijftiental
oriënteringslopen per jaar plus nog andere prestatielopen.
Sport International, februari 1990
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Orwelliaans (f- George Orwell, 1 9 0 3 - 1 9 5 0 ,
pseudoniem van Eric Blair, Engelse auteur), de
kenmerken vertonend van het werk van George
Orwell. —> Big* Brother,
Newspeak",
Zijn aanwezigheid bij de club is zeer dwingend.
'Orwelliaans', zo omschrijft Borst zelfs zijn manier van optreden en handelen.
Nieuwe Revu, 31-12-97
Oslo-confrontatie (voor het eerst toegepast in
Oslo aan het eind van deze eeuw), het door
de politie confronteren van een getuige met
een groep proefpersonen, w a a r o n d e r de verdachte van een misdrijf. De getuige moet d a n
kijkend door het zgn. confrontatieglas,
een in
één richting doorzichtige ruit, de dader aanwijzen.
Zij krijgen uitleg over de alarmknop, de Osloconfrontatie, anoniem getuigen, en toch blijven
sommige deelnemers achterom kijken.
Trouw, 28-03-91
'Het is allemaal zo tijdrovend,' verzucht rechercheur Marie-Louise Lehman. Zij heeft net een zogeheten Oslo-confrontatie georganiseerd: getuigen of slachtoffers moeten een verdachte herkennen uit een rij van zeven.
Het Parool, 24-08-91
Een fotoherkenning van de dader door het slachtoffer legt bij de rechtbank dan ook nauwelijks gewicht in de schaal. Een spiegelconfrontatie - het
slachtoffer ziet de dader, maar niet andersom weegt iets zwaarder. De Oslo-confrontatie, naar
de gelijknamige stad waar de herkenningstest voor
het eerst werd gebruikt, telt werkelijk mee bij de
bewijsvoering.
Vrij Nederland, 13-02-9 3
OSM (acron. van ons' soort mensen), mensen
w a a r men bij wil h o r e n , die tot hetzelfde clubje
horen en dezelfde levensstijl a a n h a n g e n . Vnl.
jeugdtaal; begin jaren tachtig opgekomen.
Voor het eerst vermeld door Ferrée (1983). Eigenaardig genoeg is deze benaming nog niet tot
de w o o r d e n b o e k e n doorgedrongen. —> BCBG'.
De BCBG van de Lage Landen, O.S.M, ofte wel
Ons Soort Mensen, hebben de laatste decennia ternauwernood standgehouden tegen het oprukkend
legertje ribfluwelen welzijnswerkers en softe socio's dat ineens overal de dienst ging uitmaken.
Lisette Thooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986
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Aan de ene kant denk je als je iemand niet een /.<••
gelring ziet: een van ons. Ook wel O.S.M .
()pzij, juh/augustus 1 992
Om in deze Telegraaf-rubriek te geraken, moer |e
meestal letterlijk van goeden huize komen. Maar
ook onder 'ons soort mensen' valt een zucht naar
de schijnwerpers te bespeuren, alsmede de angst
om niet te worden geïnviteerd voor gebeurtenissen
die er echt toe doen.
Nieuwe Revu, 21-09-94
De mobiele telefoon heeft de grens tussen DSM
en o S M overbrugd.
HP/DeTijd,
22-08-97
ossenkopstuur, afgezaagd en n a a r boven gebogen stuur van een racefiets, ter vermindering
van de luchtweerstand, gebruikt in tijdritten.
Vooral bekend geworden sinds 1 9 8 3 , toen de
Italiaanse renner Francesco M o s e r een dergelijk
stuur op zijn fiets gebruikte bij zijn poging om
het werelduurrecord te verbeteren. —> spaghettistuur .
Eén van de in het oog springende veranderingen
aan de hedendaagse racefiets is de toepassing van
het zogenoemde ossekopstuur (ook wel spaghettistuur zoals de Belgische journalist Carl Huybrechts bedacht), dat lijkt op een omgedraaid in
een vreemde bocht gewrongen racestuur. Geen futuristisch grapje, maar resultaat van wetenschappelijk onderzoek.
Mens & Wetenschap, januari 1989
Ossi(e) (<— Dui.; van Ostdeutsche),
informeel
voor ' O o s t - D u i t s e r ' . De t e r m w o r d t in Duitsland gebruikt, vooral na de val van de Berlijnse
muur, om een burger van de voormalige D D R
aan te duiden. Een West-Duitser is een
Wessi(e)'. Sinds ca. 1989.
'Ostalgie' heet de bijzondere vorm van nostalgie,
die populair is bij Oostduitse jongeren. Niet dat ze
verlangen naar het verleden, maar de jeugdige Ossies zoeken op een speelse manier naar hun identiteit.
NRC Handelsblad, 11-04-9 7
Anders dan de veel geplaagde West-Duitse man,
geldt de 'Ossie' niet als een mislukkeling in bed.
Elsevier, 02-08-97
Eerst mochten de Ossies hun Ost-Marken één op
één inruilen voor die harde D-marken...
HP/DeTijd,
13-02-98

oude-jongens-krentenbrood, zie
krentenbrood*.

ouwe-jongens-

oudere, eufemisme voor ' p e r s o o n die ouder is
d a n 55 jaar'.
Het is niet eerlijk, maar als men in een bus reist
met vele ouderen en ook nog redelijk voorin zit,
dan is men altijd het eerst bij de toiletten.
Opzij, mei 1992
Bij ouderen werken bijvoorbeeld de nieren trager
en is de verhouding vocht in het lichaam anders
dan bij jonge mensen.
Natuur & Techniek, augustus 1996
'Ouderen' gaan minder functioneren en voelen
zich daarin volledig gelegitimeerd.
Elsevier, 26-04-97
Ik doe nu met Sandra Reemer tachtig concerten
voor de Zonnebloem. Matinees voor ouderen zijn
dat, bejaarden vind ik zo'n rotwoord.
HP/De Tijd, 02-05-97
oudere jongere, iemand die tot de jeugd wil behoren hoewel hij de middelbare leeftijd nadert.
De t e r m werd gelanceerd d o o r Van K o o t e n en
De Bie. Tijdens een uitzending van Keek op de
Week o p 25 februari 1990 k w a m e n zij t o t de
constatering dat zij tot de oudere jongeren beh o o r d e n . H e t w a s h u n ambitie o m vooral ' m o o i
natuurlijk' oud te w o r d e n . De oudere jongere,
belichaamd door de overjarige hippie Koos
Koets, w a s ook een parodie o p de rebel van een
voorbij tijdperk. —> krasse* knar.
Paradiso is versloft tot een poptent voor oudere
jongeren, en rondom de Melkweg hangt nog steeds
dat onverslijtbare hippie-imago.
Trouw, 31-07-93
Werd ze aanvankelijk gepromoot als een singersongwriter voor 'oudere jongeren', inmiddels heeft
haar publiek zich verbreed naar zestien- tot twintigjarigen die met karakteristieke devotie haar teksten doorspitten naar wijsheid en troost.
Vrij Nederland, 20-12-97
out (<— Eng.), buiten bewustzijn; uitgeteld - dit
meestal ten gevolge van drugs- of drankgebruik. Jeugdtaal; sinds de jaren zeventig.
Een week of zes geleden ging hij 'out' in een Amsterdams tramhokje.
Nieuwe Revu, 14-01-98
outen;outing (<— Eng.), het in de media bekend-

m a k e n van iemands homoseksuele geaardheid.
Hij of zij ziet zich g e n o o d z a a k t uit de kast* te
komen). Vaak gaat het o m een bekend iemand
die er een verborgen homoseksueel leven op na
h o u d t . H e t outen kan ook betrekking hebben
o p andere zaken, bijvoorbeeld leeftijd (zie citaat De Groene
Amsterdammer).
Outing is een omstreden publicitair pressiemiddel waar het militante deel van de Amerikaanse
homobeweging zich sinds kort van bedient.
de Volkskrant, 25-08-90
Shilts heeft in het augustusnummer van GENT'S
QUARTERLY kritiek op een nieuwe trend in de
journalistiek, het 'outing'. 'Outing' houdt in dat
vooral van bekende Amerikanen die er heimelijk
een homoseksueel leven op na houden, dit in homoseksuele en andere bladen bekend wordt gemaakt.
Opzij, september 1990
Homoseksualiteit is denk ik heel bespreekbaar
geworden door de roddelbladen. Niet omdat wij
aan outings doen, maar omdat we met het grootste
gemak homoseksuele partners laten zien.
HP/De Tijd, 29-10-93
Het lijkt er dus op dat Gordon onvrijwillig geout is, zoals dat in homo-kringen heet: vrij ongebruikelijk in de Nederlandse journalistiek.
Nieuwe Revu, 15-06-94
Het Britse tijdschrift The Oldie schijnt al aan
outing te doen: bekende mensen die hun leeftijd
geheim houden, worden op papier terechtgewezen.
De Groene Amsterdammer,
19-10-94
Ook in ons land wordt in homo- en lesbo-kringen over outen gediskussieerd.
De Morgen, 05-08-95
De topsporters die duidelijk zijn over hun homoseksualiteit zijn op minder dan de vingers van één
hand te tellen. 'Outen' blijkt voor hen een groot
probleem, ook omdat het hun toekomst wel eens
kan schaden...
HP/De Tijd, 17-01-97
De klok veertig jaar teruggezet met de 'outing'
van Pia Beck.
Trouw, 21-02-97
outplacement (<— Eng.), met ontslag bedreigd
personeel proberen onder te brengen bij een ander bedrijf. O p die manier wil de werkgever
rechtszaken en andere narigheden vermijden.
De uitvoering van een dergelijke t a a k w o r d t in
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h a n d e n gegeven van een
outplacementbureau.
H e t begrip outplacement w o r d t vaak vertaald
als 'uitplaatsing'. De t a a i r a a d s m a n van de
BRTN, Eugène Berode, stelde ooit vertrekbemiddeling als alternatief voor. —> vertrekbegeleïding ,
Outplacement of 'ontslagbegeleiding' of 'uitwervingsbegeleiding' - het begeleiden in opdracht van
een werkgever, van ontslagen of met ontslag bedreigde personeelsleden in hun zoektocht naar een
nieuwe baan - is een vorm van arbeidsbemiddeling
meent gemeenschapsminister Dewulf.
De Standaard, 03-11-89
De outplacementbureaus, die zich van oudsher
concentreerden op werknemers die eruit moesten de wijkers - weten wel raad met de blijvers en hebben zich op de nieuwe goudmijn gestort.
Elsevier, 19-10-96
Naast haar betrekking als agoog bij een astrologisch opleidingsinstituut in Arnhem werkt Van
Zanen bij een outplacementbureau.
HP/De Tijd, 06-12-96
De sollicitant moet zijn doel bestuderen en dan
goed mikken. De goede resultaten inzake werk vinden via de VDAB-Jobclubs en outplacement bewijzen de efficiëntie van sollicitatietraining en -begeleiding.
De Morgen, 25-01-97
ouwe-jongens-goeie-soep, variant op ouwe-jongens-krentenbrood''.
Al in Henk Salleveldts
Woordenboek
van Jan Soldaat in Indonesië
(1980).
Er is wel eens gesuggereerd dat het ook bij hem
een spreektruc was, maar dat bestrijd ik. Z o was
de man. Hij kon niet anders. Maar... met een
ouwe-jongens-goeie-soep toon, maak je de dingen
niet altijd even duidelijk of begrijpelijk.
Playboy, mei 1983
ouwe-jongens-krentenbrood;oude-jongens-krentenbrood, sfeer van k a m e r a a d s c h a p ; alles dik in
orde. Deze informele u i t d r u k k i n g k o m t al in
het begin van de jaren zeventig voor, m a a r werd
pas een goed decennium later echt populair.
Wellicht is ze o n t s t a a n in soldatenkringen. Een
variant is
ouwe-jongens-goeie-soep*.
Zijn vader deed het krachtiger en gaf een volkomen misplaatste ouwe-jongens-krentenbroodknipoog.
Bert Jansen: Zweedse meisjes, 1979
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In Playboy van april wordt in de bekende ouwejongens-krentebroodstijl een historisch overzicht
gegeven van het falen van de uiteenlopende remedies tegen het uitblijven van een erectie op het gewenste moment.
Opzij, mei 1987
Wat is het verschil tussen een vaag gerucht, een
serieuze tip of het horen over een koopwaardig
fonds in een bankvergadering? In de oude-jongenskrentenbroodsfeer op de beurs, zeker in de jaren
zeventig, was de ene dienst de andere waard.
Elsevier, 06-11-97
De oude-jongens-krentenbrood-mentaliteit die
hun dialogen kenmerkt is aanvankelijk innemend,
wordt geleidelijk aan wat melig en is in de latere
delen onuitstaanbaar.
HP/De Tijd, 10-04-98
overblijflokaal,-ruimte, plaats waarover sommige scholen beschikken, w a a r kinderen de lunch
k u n n e n gebruiken en overblijven. Veel gehoord
op het televisiejournaal in de jaren negentig.
overblijfmoeder, v r o u w die toezicht uitoefent op
kinderen die op school overblijven. Vaak treedt
zij ook o p als leesmoeder*. —> bibliotheekmoeder'.
Toen mijn oudste dochter in groep vier van de basisschool zat, werd er een beroep op mij gedaan om
leesmoeder te worden. Dat was niet het enige wat
de school van mij verwachtte: eerder was ik al gevraagd als overblijfmoeder en medewerkster van
de schoolbibliotheek.
Opzij, januari 1996
Overblijfmoeder. Ben ik ook geweest. Tussen de
middag in een plensbui van schoolmelk en een
spervuur van fruit de huiselijke sfeer zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Want daar hebben
kinderen met werkende ouders behoefte aan.
HP/De Tijd, 19-06-98
overheadsheet (<— Eng.), t r a n s p a r a n t vel dat o p
een zgn. overheadprojector
gelegd w o r d t , een
a p p a r a a t w a a r m e e de teksten of tekeningen op
het vel (de sheet) op een scherm k u n n e n w o r d e n
geprojecteerd,
-^flipover*.
Uiteraard wordt 'telefonisch vergaderen' digitaal
een genot voor het oor; bovendien kan de hifi-discussie begeleid worden door beelden: dia's, blauwdrukken, overheadsheets, documenten of pratende
managerhoofden.
Vrij Nederland, 09-07-88

overklassen, beter zijn d a n de tegenstander; een
andere speler, sportploeg, persoon overtreffen.
Aanvankelijk s p o r t t a a l , nu meer algemeen. —»
overspelen'.
Wat dit laatste betreft, mag ik zeggen dat Mitterrand zijn collega Reagan als grote communicator
compleet overklast heeft.
Elsevier, 09-04-88
In de eerste helft werden de Amsterdammers
overklast door de gasten, die hun surplus aan scoringsmogelijkheden (zes strafcorners en daarnaast
kansen door de vele slippertjes in de verdediging)
echter slecht uitbuitten.
Trouw, 13-05-94
Overklast het WNT zowel Van Dale als het EGB al
in de aangeboden informatie, ook in de navigatiemogelijkheden blinkt het uit.
PC-Koop, januari 1997
Met grote lof voor Leo Beenhakker overklaste
Feyenoord Juventus.
Nieuwe Revu, 03-12-97
Pas in Nagano verblufte hij echt, overklaste hij
iedereen en reed hij de gekste tijden...
Nieuwe Revu, 25-01-98
overlastrapporteur, een bij klachten over geluidshinder opgeroepen objectieve derde; een
getuige die, in aanwezigheid van de politie,
kijkt en luistert hoe de zaak ervoor staat. Vaak
gaat het o m iemand met een Melkertbaan
'.
Hij heeft de taak op zich genomen de twee overlastrapporteurs te begeleiden.
HP/De Tijd, 15-08-97
overlegeconomie, het in onderling overleg vaststellen van a a n b o d en prijzen d o o r twee of
meer handelspartners. Z e zien elkaar niet als
concurrenten m a a r willen gewoon samenwerken.
Ook al kan men vaststellen, dat zich in Brussel
niet zo zeer een 'overlegeconomie', als wel een
complex van lobbying ontwikkelt, het Brusselse
circuit maakt het Nederlandse overbodig en kan
het op den duur verdringen.
Trouw, 04-03-94
Melkert hecht aan de overlegeconomie, aan het
creëren van draagvlak.
Elsevier, 14-09-96
De W D heeft moeten erkennen dat Nederland
ondanks die 'vreselijke' overlegeconomie en het
sociale stelsel in staat is zeer behoorlijke economi-

sche prestaties te leveren, die over de hele wereld
worden geprezen.
HP/De Tijd, 28-02-97
Het is niet altijd even makkelijk om buitenlanders de principes van de Nederlandse overleg-economie te verklaren.
NRCHandelsblad,
25-07-97
overlegmodel, het onderling overleg tussen
meerdere partijen in politiek en maatschappij;
de wil o m d o o r overleg tot oplossingen te komen i.p.v. d o o r harde confrontatie. —> poldermodel*.
Het ooit succesvolle overlegmodel in de land- en
tuinbouw is in zijn tegendeel gaan verkeren.
HP/De Tijd, 29-08-97
Vervolgens leek de paarse coalitie het kleed onder
het overlegmodel (toen nog niet als 'poldermodel'
bejubeld) weg te trekken door de verplichting te
schrappen om voor allerlei beleidsvragen advies te
vragen aan de Sociaal-Economische Raad (SER).
Elsevier, 29-11-97
overlegmoeder, niet-autoritaire moeder; moeder
die met h a a r kinderen bepaalde afspraken
m a a k t : o p een bepaald u u r slapen gaan enz.
Wat de grote gezinnen van tegenwoordig lijkt te
kenmerken is een - noodgedwongen - afkeer van
het doorgevoerde overlegmodel zoals dat bij kleinere gezinnen wel voorkomt. 'Wat zullen we straks
eten? Pindakaas? Wat vind jij?' imiteert Pat (Amsterdam) snerend een 'overlegmoeder'.
HP/De Tijd, 15-08-97
overrulen (<— Eng.), de beslissing van een ondergeschikte herroepen, ongedaan m a k e n of negeren; overheersen, domineren.
Wethouder F. Westers zegt, een dag na de gemeenteraadsvergadering waarin de medewerking
aan de komst ter sprake kwam, dat het college van
B & W is 'overruled' door het COA.
Trouw, 14-11-97
oversluiting, het o p n i e u w afsluiten van h y p o theken onder andere v o o r w a a r d e n , bijvoorbeeld o m de looptijd te verlengen, gebruik te
m a k e n van de lagere rente of het hypotheekbedrag te verhogen.
Een explosie van oversluitingen van hypotheken
heeft in het tweede kwartaal van dit jaar gezorgd
voor een record van 15 2.000 nieuwe hypotheken.
NRC Handelsblad,
07-05-97
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overspel plegen, in de politiek: heulen met de
oppositie. —> partnerruil .
Maar op overspel - uitgelokt 'overspel', vond
Lubbers vrijdag - staat in de Nederlandse politiek
geen vaststaande sanctie. Of een kabinet valt,
hangt af van het belang dat de beide regeringspartijen hebben bij verkiezingen.
de Volkskrant, 23-01-93
overspelen, idem als overklassen".
Het al weken prachtig voetballende Ajax onderging lijdzaam dat Van Tiggelen na tien seconden
Overmars torpedeerde, dat Wouters zich kort
daarna op zijn manier voorstelde aan de Fin Jari
Litmanen, dat Jan Wouters in het shirt van PSV
vervolgens de topscorer van de Nederlandse competitie volledig overspeelde, dat Popescu Ronald
de Boer degradeerde tot een kansloze, dat de altijd
onderschatte Edward Linskens weer eens foutloos
speelde, dat Wim Kieft in het shirt van PSV elk
kopduel won en passant Arthur Numan liet uitgroeien tot uitblinker van de wedstrijd.
Nieuwe Revu, 09-02-94
En dan kunnen ze nog zo laconiek en geroutineerd doen, die Engelsen, maar ze worden knap
overspeeld.
HPID e Tijd, 13-12-96
oversteekmoeder, moeder die scholieren helpt
oversteken o p het zebrapad. Informele term;
gehoord in de jaren negentig. —> bibliotheekmoeder*, overblijf
moeder*.
Het hoofd van de school hoefde maar te kikken
en ik kwam opdraven. Als 'oversteekmoeder' bijvoorbeeld: in een oranje apenpak onwillige kleuters naar de overkant van de straat lullen.
HP/De Tijd, 19-06-98
o v-jaarkaart; o v-studentenkaart, speciale treink a a r t voor s t u d e n t e n , in 1991 ingevoerd o m
een eind te m a k e n aan ingewikkelde reiskostenvergoedingen aan thuiswonende studenten en
o m een eerdere k o r t i n g van de basisbeurs te
compenseren. In 1994 omgezet in, n a a r keuze,
een k a a r t die geldig is op weekdagen of in de
weekends.
Soms stijgt een akelig gelach op uit de berg dossiers en ordners, waaronder zij bedolven zijn - dan
heeft er weer één een ideetje. Een ov-jaarkaart
voor alle studenten bijvoorbeeld...
Haagse Post, 20-08-88
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En volgend jaar, niet die ov-jaarkaart, dat wordt
helemaal tof.
Avenue, januari 1991
De Consumentenbond heeft een kort geding aan
gespannen tegen de ov-Studentenkaart BV en de
Nederlandse Staat. Zo wil de bond bereiken dat
studenten eenzelfde behandeling krijgen als 'gewone' gebruikers van een ov-jaarkaart.
Trouw, 28-03-91
De ov-Studentenkaart BV komt eindexamenkandidaten van 18 jaar en ouder een beetje tegemoet.
Kandidaten die nog twijfelen of ze geslaagd of gezakt zijn, mogen hun ov-jaarkaart ook 6 of 7 juni
inleveren. De algemene regel blijft dat de kaart uiterlijk 5 juni wordt ingeleverd.
de Volkskrant,
^1-05-91
Daarbij komt dat hij een hard hoofd heeft in de
toekomst van de NS nu de ov-jaarkaart-passagiers
wegvallen...
HP/De Tijd, 07-05-93
Al bijna twee jaar geleden werd vastgesteld dat
de Spoorwegen (altijd staan, ov-jaarkaart, morsige service) veel goedwillende reizigers naar hun
auto hadden terug gedreven.
Vrij Nederland, 18-09-93
Ook liet hij de dienst betalen voor de ov-jaarkaart van zijn echtgenote.
Trouw, 16-05-97
ov-tax, o p e n b a a r vervoermiddel dat het midden h o u d t tussen een taxi en een bus. H e t biedt
ruimte aan acht personen, die tegen een laag tarief binnen de gemeente Zoetermeer trajecten
kunnen afleggen. De o v - t a x is de voorloper van
de regiotaxi'.
Wie gebruik wil maken van de OV-TAX, moet in
het bezit zijn van een speciaal pasje. Dit pasje kost
tien gulden. Over twee maanden gaat de OV-TAX
ook in Schiedam rijden.
NRC Handelsblad, 05-02-93

p
paaltjes slaan, zie piketpaaltjes*

slaan,

uitzetten.

paars (vermenging van socialistisch rood en liberaal blauw), als politiek begrip: regeringscoalitie van sociaal-democraten (PvdA), liberalen
( V V D ) en D 6 6 , zonder het C D A . In 1994 trad
het eerste paarse kabinet aan onder leiding van
premier W i m K o k , in 1998 het tweede.
De jongerenorganisaties van PvdA, VVD en D66
lieten zich er deze week niet van weerhouden vooruit te blikken naar een mogelijke nieuwe politieke
samenwerking. In een opmerkelijk eensgezinde
presentatie kwamen ze tot de conclusie dat de tijd
rijp is voor de zogenoemde 'paarse coalitie', het samenwerkingsverband tussen PvdA, D66 en VVD .
Het Parool, 28-03-92
Paars als begrip komt ook terug in boektitels. Z o
verschijnt onder auspiciën van de Teldersstichting,
het wetenschappelijk bureau van de V V D , later dit
jaar 'Tussen polarisatie en paars - honderd jaar
verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland'.
Begin april komen N R C Handelsblad-redacteuren Cees Banning en Frank Vermeulen met het
boek 'In Paars'. De ondertitel ervan is 'Toeval en
toekomst van het links-rechtskabinet', een term
die tot nu toe alleen werd gebezigd door Telegraafcommentator Kees Lunshof.
Elsevier, 04-02-95
Economie en milieu hoeven eikaars vijanden niet
te zijn, beloofden de coalitiepartners elkaar bij het
aantreden van het kabinet. 'Paars' zou laten zien
dat het milieu niet hoeft te lijden onder economische groei.
Trouw, 25-10-96
Het streven naar 'paars' - het bijeenbrengen van
de politieke uitersten in een coalitie - bleek uiteindelijk evengoed in de partijtraditie te passen als de
polarisatie van voorheen.
NRC Handelsblad,
28-03-97
Het CDA gokt op de periode na Paars, op het
post-liberalisme.
HP'/De Tijd, 24-10-97
pachinko(<— Jap.), soort gokspel.
Wat te denken van de 'pachinko'-ondernemers,

de Japanse gokhalbazen, die naar de beurs willen
gaan? Met een afstompend spel, genaamd 'pachinko', verdienen deze gokhalkoningen fortuinen.
Half Japan is verslaafd aan dit spel, een soort verticale flipperkast waar kleine knikkertjes langs een
groot aantal spijkertjes moeten worden gekatapulteerd. Als de 'pachinko'-speler behendig is of geluk
heeft, en zijn kogeltjes de juiste route kiezen, wint
hij flinke prijzen.
Elsevier, 05-03-94
pacificatiedemocratie, staatsvorm waarbij de leiders o n d a n k s h u n meningsverschillen de bereidheid vertonen o m samen te werken. De
term werd in Nederland populair g e m a a k t door
professor A. Lijphart, die dit middel ooit aanbeval voor Zuid-Afrika.
Professor A. Lijphart (NRC Handelsblad, 26-6)
beveelt voor Zuid-Afrika de 'pacificatie-democratie' aan en geeft Nederland als voorbeeld van een
land waar dat middel heeft gewerkt, omdat de Nederlandse leiders zo wijs waren ondanks hun meningsverschillen samen te werken.
NRC Handelsblad,
24-08-85
Duur van de blokkade, tijdige verwijdering der
straattegels, het gedogen van de piratenzender en,
punt acht van de agenda, een procedure voor
noodgevallen. Het deed sterk denken aan de Hollandse politiek van voor de jaren zeventig, die
Arend Lijphart de 'pacificatiedemocratie' doopte.
Haagse Post, 02-05-87
De voorstanders van de 'pacificatie-democratie'
binnen het CDA (Ruud Lubbers en Bert de Vries)
legden hem (Elco Brinkman - M D C ) hun wil op.
Vrij Nederland, 30-01-93
Om de verschillende bevolkingsgroepen, die zich
politiek en maatschappelijk in zuilen georganiseerd hebben, aan gemeenschappelijke regelingen
te binden was het sluiten van pragmatische, onideologische compromissen echter noodzakelijk. Die
politieke techniek is bekend geworden onder de
term 'pacificatie-democratie'.
Maarten van Rossem e.a.: Een tevreden natie, 1993
package deal (<— Eng.), als financiële term: samengestelde transactie; aanbieding die in h a a r
geheel geaccepteerd m o e t w o r d e n ; koppelverk o o p . O o k , met n a m e in de politiek: iets toegeven of toestaan, mits m e n o p zijn beurt in een
andere aangelegenheid zijn zin krijgt. Dit
w o o r d is in de jaren zeventig doorgedrongen in
onze taal.
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Het verhaal g a a t - een door Mateman ontkend
verhaal, overigens - dat toen Bert de Vries vier jaar
geleden fractievoorzitter moest worden, Mateman
zich daar niet tegen verzette... mits hij zijn eigen
man uit de rechtervleugel van de fractie kon pousseren naar de functie van vice-voorzitter - wat resulteerde in een door hem bedachte 'package deal',
waarbij de kandidatuur van René van der Linden
als tweede man werd gekoppeld aan die van De
Vries.
Haagse Post, 05-04-86
Voorgaande kabinetten hebben echter altijd de
boot afgehouden, in afwachting van de sociale
partners. Die sloten begin dit jaar een zogeheten
'package deal', waarin behalve ook het vakbondswerk in de onderneming ook aanbevelingen staan
over openbaarheid van inkomens en over het
klachtrecht.
de Volkskrant, 25-05-90
Package deal (pakket-transactie) transactie
waarbij meerdere punten tegelijkertijd geregeld
worden, waardoor de partijen meestal hun zin
krijgen en deels de ander iets moeten toegeven.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Aan de mensen die met 'package deals' naar Goa
komen, hebben ze niks, die hebben al van tevoren
betaald, en al die grote hotels zijn van rijke mensen
uit Bombay.
HP/De Tijd, 21-03-97
paddo, slang voor 'hallucinogene paddestoel'.
Sommigen zien er geen k w a a d in o m d a t het
' p u u r n a t u u r ' zou zijn. —> ecodrugs*.
Het Nederlandse Openbare Ministerie wil de
productie en verkoop van verse en gedroogde paddestoelen met hallucinerende werking, de zogenaamde paddo's of 'magic mushrooms' verbieden.
De Standaard, 10-01-97
Hoewel het bij ons sporadisch in smartshops
aangetroffen wordt, is G H B hier beduidend minder
populair dan de overige ecodrugs of paddo's.
De Morgen, 22-01-97
Heroïne kwam slechts op zon- en feestdagen ter
tafel, maar in de koektrommel lagen genoeg paddies voor onverwacht bezoek.
Nieuwe Revu, 19-02-97
Paddestoelen die hallucinaties opwekken, ook
wel paddo's genoemd, beroeren de betrekkingen
tussen België en Nederland.
NRCHandelsblad,
22-02-97
Zo is het grootste assortiment in mijn woon-
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plaats verkrijgbaar m een winkel die ook paddo's
verkoopt,
HP/De Tijd, 1 1-04-97
Hen joint tijdens een reggaefeest blijft toch 't
meest relaxed, paddo's tijdens het kampvuur ver
sterken het romantische gevoel en geven een extra
dimensie aan de zonsondergang.
Nieuwe Revu, 14-05-97
pageturner (<— Eng.), spannend boek, w a a r v a n
de lezer elke bladzijde nieuwsgierig omslaat.
Informeel.
De talentvolle scenario-schrijfster Diana Hammond schreef onlangs haar eerste boek. En wat
voor één! Zodra je in 'De Imitator' begint te lezen,
weet je dat je een typische 'pageturner' te pakken
hebt.
Cosmopolitan, november 1993
In deze page turner wordt een volledige literaire
jury uitgemoord.
Nieuwe Revu, 03-06-98
Het was mijn bedoeling deze keer een paar lekker
spannende boeken te bespreken. Onvervalste pageturners, waar je tot het ochtendgloren aan gekluisterd blijft.
HP/De Tijd, 09-10-98
paintball (<— Eng.), spel voor volwassenen, gespeeld in de vrije n a t u u r of in grote, d a a r t o e ingerichte hallen, waarbij m e n de tegenstander
beschiet met paintballs, biologisch afbreekbare
gevulde verf balletjes. Wie geraakt w o r d t is af.
Elke deelnemer w o r d t in een soort c o m m a n d o pak gestoken. Verder beschikt iedere speler
over camouflagehandschoenen, oorbeschermers, een veiligheidsbril, een met schuimplastic
gevoerde hoofdbescherming enz. Paintball ontstond in 1976 in de Verenigde Staten, w a a r het
onderdeel w a s van de survivaltocbten
van de
N a t i o n a l Survival G a m e ( N S G ) , m a a r raakte
pas eind jaren tachtig bij ons bekend. In Nederland k w a m er veel kritiek, o m d a t het dragen
van lichte l u c h t d r u k w a p e n s in het o p e n b a a r is
verboden.
Het kabinet heeft vrijdag besloten een eind te maken aan de vrije verkoop van lichte luchtdrukwapens. Dat moet een eind maken aan het zogenoemde 'paint-ballschieten', namaak-schietpartijen
waarbij de spelers elkaar bestoken met lichte luchtdrukpistolen die zijn geladen met verfballetjes.
de Volkskrant,
06-04-91

Waarom van alle idioten de grootste toch altijd
weer een camouflagepak aantrekken, zal wel nooit
helemaal opgehelderd worden. Maar feit is dat
paintball bij voorkeur in de outfit van een commando wordt beoefend.
Eric Slot: Kleine encyclopedie van de wansmaak,
1992
Paintball is een topper voor vrijgezellenfeesten
en bedrijfsuitjes. Aanstaande echtgenoten in konijnenpak en general-managers die elkaar beschieten. Niets is te gek in de wereld van de verfballetjes. Maar paintball is meer dan een gezellig uitje.
'Het is topsport,' zegt Amsterdammer Peter van
Dartel (27).
de Volkskrant, 02-10-93
Tegenwoordig versterken personeel en leidinggevend kader de onderlinge band als ze spelletjes op
leven en dood spelen. Zoals paintball. Gehuld in
camouflagepakken en met veiligheidsbrillen op
ren je rond in voormalige groentekassen en schiet
je magazijnen verfbolletjes op elkaar leeg.
Elsevier, 27-08-94
Sinds Louis van Gaal een dagje 'paintball' heeft
geïntroduceerd als het toppunt van teambuilding,
doet elke voetbalclub met een beetje verbeelding
een dagje paintball.
Hard gras, mei 1996
Paintball wint ondertussen steeds veld, weet
Roef.
De Morgen, 08-11-97
paintbox (<— Eng.), c o m p u t e r p r o g r a m m a w a a r mee m e n digitaal kan schilderen, en w a a r m e e
foto's digitaal k u n n e n w o r d e n bewerkt: spiegelen, scherper m a k e n , kleuren verwisselen, g u m men enz.
Annet Gelink (19) en Diana Stigter (29), twee ravissante moderne vrouwen, gaan galerie Bloom bestieren. Vrouwelijke kunstenaars, nieuwe media
als de computergestuurde 'paintbox' en het veelomvattende realisme moeten voor de onderscheiding zorgdragen.
HP/De Tijd, 28-08-92
Op de Paintbox kunnen beelden, die door een
'scanner' in miljoenen digitale beeldpunten zijn
vertaald, op alle mogelijke manieren worden bewerkt: met 'airbrush' (verfspuiten), in stukken geknipt, omgekanteld, uitgerekt en weer aan elkaar
geplakt.
Trouw, 27-08-93
Discussie over de foto die men bij zich moet heb-

ben. De op de televisie getoonde en in de Hilversumse 'paintbox' bijgewerkte, of die met dichtgeslagen oog en bebloede lippen?
de Volkskrant, 27-11-93
Van Lamsweerde werkt in haar foto's met de
paintbox-techniek. Daarbij is het mogelijk met behulp van de computer verschillende foto's met elkaar te combineren en in elkaar te laten overlopen.
de Volkskrant, 29-01-94
Andere foto's, die ze met behulp van een computergestuurde 'paintbox' digitaal manipuleert, zaaien niet zelden verwarring.
Vrij Nederland, 21-05-94
De uitzendingen zien er altijd prachtig uit (de
vormgevers maken bijvoorbeeld gebruik van twee
paintboxen a 180.000 gulden), zodat de merkwaardige situatie zich voordoet dat de Journaalkijker eerst een 'leader' ziet die gelikter is dan menig buitenlands journaal, de BBC incluis...
HP/De Tijd, 27-09-96
pak (<— Fr. Ie pacquet), het wielerpeloton.
De jonge Skala-coureur bevestigde zijn al in de
Tirreno opgebouwde faam als spurter door twee
keer het hele pak (inklusief Guido Bontempi) zijn
achterwiel te laten zien.
Wieier Revue, 13-05-88
Maar zo snel als hij uit het pak kwam geflitst, zo
snel viel hij ook stil en had Gölz weinig moeite om
onze nationale kampioen te remonteren.
De Morgen, 11-07-88
De zoon van Henk won niet alleen Tourritten in
de spurt: hij klopte ook nog eens heel het pak in Parijs-Tours.
De Morgen, 19-01-90
PAK, afkorting van polycyclische
aromatische
koolwaterstoffen.
Meestal in het meervoud gebruikt.
PAK: (polycyclische aromatische koolwaterstof)
kankerverwekkende chemische stof. Ontstaat bij
het roken van tabak, bij het roken en verbranden
van voedsel en wordt uitgestoten door uitlaatgassen. Wordt door planten met een groot bladoppervlak opgenomen.
Pierre Marechal: Woordenwijzer ecologie, 1991
De sloten zaten vol PAK'S, zware metalen, biologische verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen,
de koeien zakten voor zijn neus dood in elkaar,
maar op de een of andere manier had hij geen gevolg aan de alarmerende toestand gegeven.
Elsevier, 29-11-97
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pak'm beet, informeel tussenvoegsel: ongeveer;
ik zeg m a a r w a t ; ik noem m a a r iets willekeurigs.
Op nog geen meter afstand werd-ie nauwlettend
gadegeslagen door... pak 'm beet... zo'n driehonderd man publiek.
Haagse Post, 29-03-86
Als Nederland bijvoorbeeld niet mag meedoen, is
het EK voor de mensen niet interessant. Dan roept
pak 'm beet Finland-Frankrijk in Groningen ook
geen enthousiasme meer op.
de Volkskrant, 25-08-90
Je hebt pak 'em beet, vijftig verschillende gitaargeluiden en dat is het dan.
Oor, 07-05-94
Kinderen kunnen het programma gebruiken om
een quiz te maken over - pak 'm beet - een kinderboerderij.
Personal Computer Magazine, november 1996
Inderdaad, maar aan al dit gemak hangt natuurlijk wel een prijskaartje. Pak 'm beet ƒ 4000, minimaal voor een beetje notebook, ƒ 500, voor het
draadloze telefoontoestel en ƒ 1000, voor de creditcard.
Computer thuis in bedrijf, december 1996
Absolute zekerheden voor succes zijn er niet, al
zullen weinig mensen eraan twijfelen dat je met
Tom Cruise minder risico loopt dan met, pak hem
beet, Frederic Forrest.
HP/De Tijd, 08-06-97
Paki, informele afkorting van Pakistaan.
My beautiful Laundrette: paki's, punks, pédés,
passie en pret in poedervorm.
Fabiola, januari 1987
Paki's die van Bruce houden, dat kan helemaaaal
niet.
Oor, 12-03-88
pakketvergelijking, vergelijking van de arbeidsv o o r w a a r d e n (functiewaardering, salaris) van
verschillende soorten w e r k n e m e r s , met n a m e
a m b t e n a r e n en werknemers in het bedrijfsleven. D o o r o.a. v a k b o n d e n w e r d jarenlang geklaagd dat de salarissen van de a m b t e n a r e n
geen gelijke tred hielden met die van bedrij fswerknemers.
Pakketvergelijking: Een cijferopstelling waar
Nederland al jaren op wacht, waarin uitputtend de
op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden tussen
werknemers in de particuliere sector vergeleken
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worden met die van de overheidsdienaren.
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 1 98s
Van Dijk zegt in de brief dat hij maatregelen ter
invulling hiervan 'in voorbereiding' heeft. Hij
noemt de pakketvergelijking (inhalen van achterstand van hogere ambtenaren op werknemers in
bedrijfsleven).
NRC Handelsblad, 31-07-87
palenpest, aantasting van de heipalen in de fundering van woningen d o o r een bacterie. In
1998 veroorzaakte dit probleem o.a. in H a a r lem veel ellende. O o r z a a k is een verkeerde
h o u t s o o r t voor de heipalen. De aantasting
blijft doorgaans beperkt tot het spinthout, d.i.
het jongst gevormde hout rond het d u u r z a m e
kernhout.
De fundering van die woning is aangetast en dan
ligt het volgens een betrokken ambtenaar voor de
hand dat het hele blok is getroffen door de 'palenpest'.
Elsevier, 18-07-98
palingsound, popmuziek uit de jaren zeventig,
afkomstig uit Volendam. Bekendste vertegenwoordiger was de p o p g r o e p T h e Cats.
Veronica zat destijds in het publieke bestel. Daarom moest er tussen palingsound-specials en 'PinUps Clubs', ook - mondjesmaat, maar toch - aan
cultuur worden gedaan.
Nieuwe Revu, 14-01-98
palmtop(computer)(<— Eng. ' h a n d p a l m ' ) , zeer
kleine d r a a g b a r e computer die in de binnenzak
past. Sinds 1990. —> desktop", laptop"',
notebook .
Palmtop: computertje ter grootte van een zakrekenmachine. Woord naar analogie van 'desktop'
en 'laptop', 'palm' betekent 'handpalm'.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Palmtop: draagbaar computertype ter grootte
van een handpalm. De term wordt voor modellen
tot circa A5-formaat gebruikt.
Computerterminologie.
Van ASCII tot Z-Modem,
1992

De palmtop-computer werpt in ieder geval een
heel ander licht op het debacle van de 'adresproever'. Dat was een loodzware computer waarmee
controleurs van het Amsterdams openbaar-vervoerbedrijf konden nagaan of een zwartrijder een
niet-bestaand adres opgaf. Het ding is dan ook na

een proefperiode als 'onwerkbaar' terzijde geschoven. Terwijl de palmtop-computer niet meer weegt
dan een vol limonadeblikje en in combinatie met
het draadloze netwerk veel meer informatie kan
opzoeken.
de Volkskrant, 25-09-93
Een palmtopcomputer kan hier uitkomst brengen. Bijvoorbeeld een Psion Series 3a. Met deze
compacte computer - hij past in een binnenzak of
handtas - kunt u uw afspraken plannen tot het jaar
2050...
Computer thuis in bedrijf, nr.8/1996
Psion staat onder meer bekend om zijn uitstekende palmtopcomputers, de Series 3a machines.
PC-Active, december 1996
pan-indianisme, zie citaat.
Het Pan-indianisme is een stroming onder de talloze in Canada en de Verenigde Staten levende indianenstammen, die saamhorigheid en bundeling
van krachten nastreeft en zich krachtig verzet tegen assimilatie van de indianen in de westerse samenleving.
NRC Handelsblad,
17-06-85
pannen (<— Eng. to pan + -en), met een camera
heen en weer bewegen o m de acties van de spelers te volgen; p a n o r a m i s c h filmen.
De tv-camera's pannen naar Lang, die zit te schateren.
Vrij Nederland, 3 0-04-88
De camera pant langs een van de wanden, die is
bekleed met een glimmend, maar enigszins geblutst koper.
HP/De Tijd, 06-12-91
papa-mamabedrijf, -winkel, -zaak; papa-en-mamabedrijf,-winkel,-zaak (<— Am.-Eng. mum and
dad-store), klein familiebedrijf; eenmanszaak
w a a r de echtgenoot of echtgenote in de zaak
staat. Informeel.
Papa-mamawinkels worden ze genoemd in de
reiswereld: zelfstandige reisagentschappen, veelal
gerund door het gezin, vaak niet meer dan een enkele vestiging.
de Volkskrant, 30-01-88
De bezwaren zijn legio: het centrum zou worden
voorgetrokken ten nadele van de winkelconcentraties in de buitenwijken, kleine 'papa-en-mamazaakjes' kunnen door de groten doodgedrukt worden.
Het Parool, 24-02-90

Zijn ouders hadden een klein bedrijf in Apeldoorn, naast paleis Het Loo. Een papa-en-mamabedrijfje noemt hij dat.
Vrij Nederland, 11-04-92
In België zijn ze nog lang niet zo ver. Daar heb je
nog veel meer papa-en-mamawinkels, zoals dat
wordt genoemd.
Elsevier, 06-12-93
Dat zijn de ondernemers met een omzet van 30
tot 100 miljoen gulden. Ze zijn niet zo flexibel als
de tienduizenden kleine aannemers ('de papa-enmama-bedrijven'), en hebben niet de buffer van
grote bouwers als H B G of Volker Stevin.
de Volkskrant, 11-02-94
paparazzo (<— Ital., naar de n a a m van de fotograaf die v o o r t d u r e n d Anita Ekberg achtervolgt in de film La dolce vita uit i 9 6 0 van Federico Fellini; die n a a m n a a r Ital. dialect 'zoem e n d insect'; mv. paparazzi), opdringerige fotograaf; iemand die eropuit is schandaalfoto's
te m a k e n voor zijn k r a n t . Meestal gaat het o m
een freelancer. De paparazzi k w a m e n in 1997
in een k w a a d daglicht te staan toen prinses Diana verongelukte in Parijs. H e t auto-ongeluk
zou te wijten zijn geweest aan achtervolgende
persfotografen.
Na enkele weken begonnen de lezers echter
schriftelijk en telefonisch te morren over de wijze
waarop de prins door de paperazzi werd achtervolgd.
NRC Handelsblad, 14-12-85
Het dieptepunt in de carrière van Boy George is
vastgesteld op een foto: de engel van de vierkleurenpop liet zich door de paperazzi betrappen op
het cultiveren van een baard.
Humo, 05-06-86
Honderden paparazzi op zoek naar een spook.
Het Parool, 20-06-87
Wimbledon was de mooiste dag uit haar leven,
zegt ze. Niet omdat zij veelvuldig in beeld kwam.
Ook niet omdat ze door de Britse paparazzi als het
snoepje, als de 'darling' van het toernooi werd gekoesterd.
Elsevier, 21-12-96
Madonna die voor het eerst in het openbaar verschijnt sinds de bevalling? Er is geen paparazzo die
dat wil missen.
Nieuwe Revu, 02-01-97
Concetta's moeder en levensgezellin van de gangsterbaas, Antonia Bagarella, had afgelopen jaar de
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Italiaanse pers gevraagd haar door de paparazzi
opgejaagde gezin met rust te laten.
De Morgen, / 9-07-97
Ze opereren als commando's. Ze duiken plotseling op, schieten iedereen en verdwijnen weer. De
paparazzo is de keerzijde van de roem.
HP/De Tijd, 05-09-97
papegaaiencircuit, roddelcircuit; kring w a a r i n
allerlei roddelpraatjes de ronde d o e n . Informeel.
Laat het hele Haagse papegaaiencircuit dan maar
roepen (hij imiteert nu vaardig, en op hoge toon,
deze gevederde vrienden): 'Van Mierlo praat met
Lubbers, Van Mierlo praat met Lubbers.'
Vrij Nederland, 21-12-85 (in gesprek met Van
Mierlo)
'Gewoon niet waar,' zegt Jacobse. Verwijten uit
het 'papegaaiencircuit', vindt hij zelfs.
Het Parool, 31-05-86
De gedachte dat Lubbers met opzet Brinkman en
het CDA wilde beschadigen, laat staan om zelf
weer premier te mogen spelen, is absurd. Z o is
Lubbers niet, qua karakter en professionaliteit, en
zo werkt de politieke logica niet. Lubbers was ongetwijfeld oprecht verbaasd toen hij zulke verhalen hoorde. In dit geval was het woord 'malicieus'
van toepassing, evenals de term 'papegaaiencircuit'.
de Volkskrant, 23-04-94
papegaaienschommel (<— Eng. parrot's
perch),
informele aanduiding voor een foltermethode
die vaak w o r d t toegepast in Z u i d - A m e r i k a a n s e
landen: het slachtoffer w o r d t ondersteboven
gehangen en krijgt elektroshocks toegediend
w a a r d o o r hij krijst als een papegaai. In het
Amerikaanse slang ook wel chat with Susan gen o e m d . —> telefoontoestel*.
'Nooit gehoord van de papegaaieschommel? Die
komt uit Brazilië. Ooit in Brazilië geweest?' Hij
morste voluit whisky over zijn opengeknoopte
hemd. 'Ze geven overal elektroshocks. Vandaar de
naam: aan zo'n schommel schatert iedereen erop
los.'
Gilbert Grauws: De papegaaieschommel,
1987
In Brazilië gebruikt men de zogenaamde papegaaieschommel waarbij het slachtoffer tussen twee
tafels ondersteboven wordt opgehangen en als gevolg van elektroshocks schatert als een papegaai.
Avenue, april 1988
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ik zal )e zelt |e martelingen voorschrijven waarbij
ik mij laat inspireren door de folteringen van de
dominikaner pater Alencar, op hem toegepast
door de braziliaanse volkspolitie en zo voor de
vuist beveel ik je aan het eens te proberen met de
zogenaamde papegaaienschommel waarbij het
slachtoffer met het hoofd omlaag op en neer
schommelt rond een stang die tussen zijn gebonden handen en voeten steekt terwijl de door de
aan de linker teelbal en de rechterooriel bevestigde electrode om de dertien seconden een elektrische ontlading plaatsvindt zodat de martelaar
reeds van het wachten op de volgende schok gek
wordt...
Wilfried Hendrickx: De goddelijke etter, 1974;
herdruk 1989
papieren: de goede, beste - hebben, wieleruitd r u k k i n g voor ' n o g soepel k u n n e n fietsen na
het leveren van zware inspanningen'. Wie hiertoe minder goed in staat is, heeft slechte papieren. Oorspronkelijk Z u i d - N e d e r l a n d s .
Knetemann en Boeve beschikten over de slechtste
papieren.
NRC Handelsblad, 22-08-86
Bij ons was het zo dat wie in een klassieker de
beste papieren had, of wie in een etappekoers na
twee of drie dagen nog in staat was te winnen, automatisch de steun van de anderen kreeg.
Gijs Zandbergen: Alleen op kop, 1990
Om Raas te kloppen moet je hier wel verschrikkelijk goede papieren hebben.
Ron Couwenhoven: Wielerklassiekers, 1990
de beste vooruitzichten hebben o p de overwinning; er het beste v o o r s t a a n .
Breukink moest in 1988 en 1989 Rooks en Theunisse laten voorgaan, maar heeft sinds vorig jaar de
beste papieren.
Het Parool, 01-06-91
De Italianen hadden na het 1-1 gelijkspel in
Camp Nou de beste papieren.
NRC Handelsblad,
25-04-97
parallelimport, het buiten de officiële kanalen
om importeren van en handelen in merkartikelen.
Maurice Visser, directeur van de Maastrichtse
handelsonderneming Viho en wel de 'Koning van
de parallelimport' genoemd, zei al eerder tegen
Elsevier dat de consument gemiddeld dertig pro-

cent te veel betaalt voor een merkprodukt dat alleen via de officiële distributiekanalen wordt geleverd.
Elsevier, 09-10-9)
parapente (<— Fr.), afdalingssport waarbij m e n
met een helikopter n a a r een berghelling w o r d t
gebracht, w a a r n a m e n m e t een vleugelvormige
p a r a c h u t e o m l a a g zweeft. De springer d r a a g t
een soort h a r n a s .
Het vliegen met een rechthoekige parachute, parapente of paragliding genoemd, heeft zich snel
een plaats verworven in de rij van wintersport-activiteiten.
Nieuwe Revu, 01-02-90
Een vijfdaagse cursus parapente in Oostenrijk
kostFl. 875,-.
Aktueel, 18-04-91
parapenten, het beoefenen v a n
parapente'.
Bij het para-penten breng je al hollend een parachute in de goede koers, een motortje brengt je,
half hangend, verder omhoog en houdt je, samen
met de wind in het valscherm, in de lucht.
Trouw, 27-12-91
Wi 1 j e alles ? Combi dan. Van 13 tot en met 19 augustus kun je in de Franse Alpen: twee dagen parapenten (met matras-chute), twee dagen op trektocht, één dag klimmen, één dag wildwatervaren
en één dag canyoning (abseilen in waterval).
Webber, mei 1995
pareltje, denigrerend studentenslang voor 'stijf
en deftig meisje uit de gegoede kringen; highsocietytype'. Vanwege de parelkettingen die
deze meisjes d r a g e n . In het Engelse slang van de
jaren tachtig Shane Ranger (Van Dale g r o o t
w o o r d e n b o e k Engels-Nederlands vertaalt dit
laatste begrip i n d e r d a a d met 'pareltje'). —>
plooirok*.
Over de verschillende disputen is al veel gepraat
en nagedacht. Niemand wil zeggen waar hij zich
wel bij zou willen aansluiten, want je weet maar
nooit of je wel een Fleur krijgt. Wel weten ze waar
ze pertinent niet bij willen. Niet bij de bekakte-ballen-disputen (Hermes), niet bij de drinkers, de beulen of de beren (Viator, Thalia, Dido). Niet bij de
literaire eikeltjes (Beets), niet bij de pareltjes of
plooirokken (stijve meisjes van Jonquilles).
Carolijn Visser: Alle dagen vrij. Jeugd in de jaren
jo-80,1984

Benedicte is een foeilijk dure juf. Een pareltje,
zeggen wij in studentenkringen.
Vrij Nederland, 17-08-85
De Pareltjes worden ze genoemd, maar dat vinden ze niet terecht. Druk door elkaar pratend en
onder luid gelach monsteren de AVSv-dames het
aanwezige sieradenbestand en inderdaad: zegge en
schrijve één snoer parels op een witte bloes en verder veel gouden schakelkettingen en fikse gouden
oorknoppen.
Haagse Post, 10-01-87
parkeerstudie, tijdelijk gevolgde universitaire
studie, n a d a t men is uitgeloot voor de studie die
m e n eerst gekozen h a d .
Anneke van 't Schip studeerde drie jaar bouwkunde aan een hts en wilde toen omzwaaien naar
medicijnen. Ze werd uitgeloot en begon een 'parkeerstudie' fysiotherapie.
Vrij Nederland, 13-08-88
Hard werken en goede vooruitzichten op een
baan. Het is al sinds jaar en dag zo in de geneeskunde. Een op de drie studenten heeft zolang een
parkeerstudie gedaan om daarna alsnog een fel begeerde geneeskundeplaats te bemachtigen.
Elsevier, 19-11-96
parkingwatcher (<— Eng.), toezichthouder o p
een parkeerplaats. Hij geeft toeristen adviezen
o m a u t o - i n b r a a k te v o o r k o m e n en meldt onregelmatigheden a a n de politie.
Rond het strand van Hoek van Holland gaan zogeheten parkingwatchers de auto's van toeristen
bewaken.
Trouw, 08-07-94
parkstad, half landelijk, half verstedelijkt gebied tussen grote steden.
Twintig jaar geleden mocht het open gebied tussen Rotterdam en Den Haag beslist niet dichtslibben tot één grote tuin- of parkstad. Om dat te
voorkomen moesten de 'duimschroeven van de
ruimtelijke ordening', aldus de Zuidhollandse gedeputeerde Buysert (CDA) in 1977, 'krachtig worden aangedraaid'. Maar de Randstadprovincie zit
sinds vorig jaar op een heel andere lijn. Toen presenteerde PvdA-gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en architecte L.E. Stolker-Nanninga haar
ambitieuze inrichtingsplan. 'Een parkstad tussen
hof en haven?' voor het gebied tussen de twee grote steden.
NRCHandelsblad,
02-02-90
491

particratie; partitocratie {<- Fr. parti ' p a r t i j ' +
-cratie), het uitoefenen van de m a c h t d o o r de
politieke partijen i.p.v. d o o r het volk of de instellingen. In Italië bekend onder de n a a m partitocrazia. De benaming werd bij ons eind jaren
zeventig bekend.
1985 is het jaar van de groeiende verrechtsing
van onze samenleving. We leven niet meer in een
parlementair regiem, maar in een particratie.
Filosoof Jaap Kruithof in De Morgen, 31-12-85
De particratie heeft het land opgezadeld met een
zuilenstelsel dat veel verlammender werkt dan zijn
Nederlandse equivalent waarschijnlijk ooit heeft
gedaan.
Het Parool, 27-09-86
Een laatste oorzaak van de vastgelopen besluitvorming is de 'partikratie', het feit dat de politieke
partijen meer dan welke andere instellingen de
beslissingen nemen. Bij de vorming van een regering zijn zij het die de aard van de koalitie bepalen,
haar programma vastleggen, de portefeuilles verdelen.
De Standaard, 28-03-88
Zo ben ik van mening dat wij geen echte democratie hebben. Ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging is geen democratie, maar een partitocratie.
HP/De Tijd, 22-04-94
De Nederlandse democratie is wel eens een 'particratie' genoemd. Het land leeft onder een heerschappij van een tamelijk klein aantal partijtijgers.
Elsevier, 11-03-95
partnercontract, overeenkomst waarbij de rechten geregeld w o r d e n tussen o n g e h u w d samenw o n e n d e n , zowel hetero- als homoseksuele paren. —»partnerregister*.
Het CDA is voor het instellen van een partnercontract en het mogelijk maken van ouderschap voor
homo-paren.
Trouw, 02-06-95
Beleg een persconferentie en praat die vol over
homoseksuelen die voortaan wel partnercontracten mogen afsluiten maar niet trouwen, en alleenstaanden die voortaan wel kinderen mogen adopteren, maar niet buitenlandse kinderen, en vertel
de verzamelde journalisten en passant ook even
dat kinderen voortaan automatisch de achternaam
van hun moeder krijgen.
Elsevier, 16-09-95
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partnerpensioen, pensioen w a a r o p een partner
rechtheeft.
Het ministerie van Financiën heeft zijn goedkeu
ring gehecht aan een gering aantal regelingen voorpartnerpensioen. Volgens staatssecretaris Koning
is dit aantal nog te klein om nu al te zeggen welke
personen allemaal als partners zouden kunnen
worden beschouwd.
de Volkskrant, 02-11 -85
Eindelijk komt er wat vaart in de ontwikkeling
van het partnerpensioen. Staatssecretaris Koning
van Financiën heeft de criteria bekendgemaakt
waaraan deze lang verbeide nieuwe pensioenvorm voor ongehuwd samenwonenden moet voldoen.
de Volkskrant, 02-08-86
partnerregister, officiële lijst in sommige Nederlandse en Belgische gemeenten, w a a r i n samenw o n e n d e n , ook homoseksuelen, h u n relatie
k u n n e n laten registreren. O o k wel samenlevingsregister. —»
samenwoningscontracf.
Het Haarlemse PvdA-gemeenteraadslid E. Ouwe rkerk stelde onlangs voor dat er een groot 'partnerregister' moet komen waarin alle homo- en heterostellen wettelijk kunnen worden geregistreerd,
zodat ook problemen met erfenis, pensioen en
adoptie van kinderen dan beter oplosbaar zijn.
de Volkskrant, 06-02-95
partnerregistratie, het in de gemeente laten vastleggen van het feit d a t men s a m e n w o o n t .
Het leuke van die partnerregistratie is dat het een
vraagteken zet achter het traditionele huwelijk.
Een paar heterovrienden van ons willen nu ook een
partnerregistratie aangaan.
Trouw, 16-01-98
partnerruil, in de politiek: verandering van coalitiepartner. Vaak schertsend.
Partnerruil heeft misschien zijn plezierige kanten, een genieting waarover de christendemokratie
in ons land heel wat moet kunnen vertellen.
Knack, 14-10-8 j
Partnerschap voor de Vrede, politiek samenwerkingsverband tussen de Europese landen en de
landen van het voormalige O o s t b l o k .
Maar het Oekraïense parlement, dat over deze
kwestie verdeeld is, kan wellicht nog een spaak in
het wiel steken. Jeltsin heeft zich gisteren voor-

stander betoond van het Amerikaanse initiatief
van 'partnerschap voor vrede', dat associatie van
Oosteuropese landen met de Navo mogelijk moet
maken, zo meldde gisteren het persbureau ItarTass.
Trouw, 14-01-94
Bij het kiezen voor het model van 'Partnerschap
voor Vrede', aangeboden aan alle ex-Warschaupactlanden, stond de wens voorop Moskou vooral
niet te ontrieven, schrijft Kissinger.
Elsevier, 12-02-94
De Poolse president Lech Walesa, die vorig jaar
tegen heug en meug het NAVO-aanbod tot een
'partnerschap voor de vrede' accepteerde, laat
geen gelegenheid onbenut om te waarschuwen tegen het 'Russische gevaar'.
de Volkskrant, 04-03-94
Officieel heette het een demonstratie-oefening in
het kader van het 'intensiveren van de samenwerking met landen van het Partnerschap voor de Vrede'.
Elsevier, 01-03-97
partnerschapsakkoord,-overeenkomst, politiek
en economisch samenwerkingsverband tussen
de Europese landen en R u s l a n d .
Belangrijker is dat te zijner tijd zal worden bekeken of er een vrijhandelszone tussen de Unie en
Rusland kan worden opgericht. In de tussentijd
zullen op grond van de partnerschapsovereenkomst - als die er komt - allerlei invoerrechten
worden ingetrokken en handelsvoorwaarden worden versoepeld.
de Volkskrant, 10-12-93
De EG onderhandelt al geruime tijd met Rusland
over een partnerschapsakkoord, waarin de politieke en economische samenwerking wordt vastgelegd.
Trouw, 17-12-93
passief roken, het inademen van sigaretten- en
sigarenrook d o o r niet-rokers. Dit zou zeer
schadelijk zijn voor de gezondheid. Sinds ca.
1975. Vgl. Eng. passive
smoking.
Toen u vanochtend wakker werd, besefte u het
waarschijnlijk nog niet, maar vandaag beleven we
de laatste dag van de 'Europese Week Tegen Kanker', die als thema had 'Passief roken'.
Trouw, 15-10-93
Zij zeggen dat wanneer er nog geen definitief uitsluitsel is in verband met het debat, men nog niet

mag stellen dat passief roken al dan niet kanker
kan veroorzaken.
De Morgen, 08-10-98
patatgeneratie, pejoratieve aanduiding voor
jonge sporters die veel ongezond voedsel (patat,
h a m b u r g e r s e.d.) tot zich nemen, w a a r d o o r
h u n prestaties verminderen. Deze t e r m werd
begin jaren tachtig gelanceerd d o o r de vroegere
Ajax-trainer Leo Beenhakker. M e e r algemeen
ook van toepassing o p de generatie jongeren
die bijna alles gekregen heeft zonder er veel
voor te doen.
Leo lacht in elk geval iedereen uit wanneer hij
met de patatgeneratie gewoon even kampioen
wordt.
de Volkskrant, 14-04-90
Zaterdag 4 juli 1998 is een historische datum in
de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Op
die zinderende middag in Marseille hield de patatgeneratie op te bestaan.
HP/De Tijd, 10-07-98
patatje oorlog, portie patates frites met mayonaise en satésaus; of met mayonaise, uien,
ketchup en satésaus - dit laatste heet o o k patat
speciaal. Slang. —»open* been; open* ruggetje.
De planners hebben een brommerkoerier op een
vice-versa'tje 'City Courier-Febo' uitgestuurd. N u
eten ze tussen de gesprekken door hun dagelijkse
patatje oorlog en broodje frikadel met mayonaise.
Vrij Nederland, 19-09-87
De muziek smaakt naar 'junkfood' uit een héle
snelle snackbar. Patatje oorlog en frikandel mét.
Vrij Nederland, 12-11-88
Patatje Oorlog: patatje met uien, satésaus, mayonaise en/of tomatenketchup.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's...Jongerentaalwoordenboek,
1989
Altijd zon, maar geen patatje oorlog te krijgen.
de Volkskrant, 26-08-89
Patatje Oorlog: bakje patat met pindasaus en
mayonaise; inmiddels bestaat ook het 'patatje vrede', zonder al die extra calorieën.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
In het 'petit-restaurant' - waar, zoals overal, met
fiches betaald moet worden - vinden de patatjes
oorlog en hamburger-speciaal gretig aftrek.
Het Parool, 22-02-92
Het beste patatje oorlog - mayonaise met satésaus - komt uit het Hollandse Patathuis in Blanes.
Trouw, 01-08-97
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patch (<— Eng. 'lapje, pleister'), software w a a r
mee programmafoutjes of bugs verholpen worden. O o k gebruikt voor het kraken van computerprogramma's.
Software zonder bugs bestaat niet. Pas in het dagelijkse gebruik van applicaties komen dit soort
foutjes aan het licht. Het is daarom niet verwonderlijk dat softwarefabrikanten om de zoveel tijd
patches en updates uitbrengen.
PC-Active, december 1996
Daarmee controleert het programma geregeld op
de website of op het dichtstbijzijnde BBS van Symantec - je kan zelf kiezen - of er nog geen nieuwe
patches uitgebracht zijn.
Computer Magazine, december 1996
Microsoft heeft inmiddels toegegeven dat er problemen zijn en werkt aan een nieuwe patch.
Computer'.Totaal, maart 1997
Binnen het uur na de migratie op 19 juni lukte het
een hacker de beveiliging te kraken waardoor honderdduizenden mensen de toegang tot de site werd
ontzegd. Tien dagen later lukte het nogmaals om
'microsoft.com' uit de lucht te halen. Er kwam onmiddellijk een patch, maar al de volgende dag was
het weer raak.
De Morgen, 08-11-97
patijniseren (epon., n a a r de A m s t e r d a m s e burgemeester Patijn), het ordelijker en braver maken van A m s t e r d a m : de stad s c h o o n m a k e n ;
geen gedoogvergunning meer geven aan bordeelhouders; het sluiten van discotheken w a a r
drugs verhandeld w o r d e n ; het ontruimen van
k r a a k p a n d e n enz.
Tijdens de ontruiming van Villa Omval, vorige
week woensdag, klonk vrolijke marsmuziek. Een
paar uur later werd de ontruiming van een pand in
de Sarphatistraat eveneens met muziek gelardeerd.
Staande op de muziekwagen vlakbij dit pand las
een lid van de hoofdstedelijke krakersgroep een
verklaring voor. Tegen ontruimen ten gunste van
het kapitaal, zo luidde de rode draad. De slotzin
van zijn verklaring klonk als een kreet: 'Amsterdam wordt gepatijniseerd.' Een nieuw werkwoord
is geboren: patijniseren. Schoonmaken, bedoelde
de spreker. Het is onmiskenbaar dat sinds het aantreden van burgemeester Patijn, op 1 juni 1994, getracht wordt op een voortvarende manier Amsterdam een ander aanzicht te geven en de uitwassen
van ingesleten gewoonten aan te pakken.
NRC Handelsblad,
10-02-97
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Nederland is niet alleen maar informeler gewor
den. Behalve van deregulering-improvisatie ter
plekke - is er ook in toenemende mate sprake van
pogingen tot regulering van gedrag. De mobiele
etiquette is daar een goed voorbeeld van, en ook de
'patijnisering' van Amsterdam, maar er zijn er veel
meer.
Elsevier, 21-06-97
patronagepolitiek, maatschappelijke dienstverlening d o o r politici of hoge a m b t e n a r e n . Er
w o r d t geluisterd n a a r de grieven van de m a n in
de straat, w a a r n a n a a r een oplossing w o r d t gezocht. De praktijk bestaat al lang, m a a r het
w o o r d is tamelijk recent. Veel woordenboeken
kennen de term niet.
Bij onze Noorderburen bestaat dienstbetoon, bij
hen heet dat 'patronagepolitiek', niet. Tenzij in
Zuid-Limburg dan - dichtbij België - waar exstaatssecretaris Van der Linden (gekompromiteerd
in de beruchte paspoortaffaire) een waar dienstenbastion uit de grond stampte.
De Morgen, 24-09-88
Van der Lindens succesformule is wel eens afgedaan als 'patronagepolitiek' en 'clièntelisme'.
Elsevier, 11-01-9 s
-paus, tweede deel in samenstellingen als kunstpaus, cultuurpaus: autoriteit op een bepaald
gebied; iemand met erg veel kennis op een bepaald vakgebied. Informeel. —> tussenpaus .
Welke ambtenaar of gezonde kunstpaus kan twee
reebruine ogen en een diep decolleté zijn hulp weigeren?
Jan Cremer: Eogboek, 1978
William Gibson als techno-paus voor een nieuwe
computer-generatie.
Oor, 14-07-90
In die commissie ontpopte Brummelkamp zich
als wat zijn collega's een 'kunstpaus' noemden.
Vrij Nederland, 22-09-90
DE SEXAHOLics A N O N Y M U S , die ik verleden
week aan de schandpaal nagelde, komen ook weer
voor in een interview met de 'computerpaus' Marvin Minsky in HP/De Tijd van 8 maart.
Het Parool, 16-03-91
Maar in elk geval is ze daar dan toch een spijkerharde kunstpaus. Voor haar is kunst op zijn minst
heel moeilijk en moet toneel toch in het Latijn geschreven en nog experimenteier dan experimenteel
zijn.
Nieuwe Revu, 29-01-97

Een kunstpaus met menselijke vonken, het komt
ook een beetje door het embonpoint van Rudi
Fuchs.
Elsevier, 19-04-97
pausmobiel, kogelvrije a u t o w a a r i n de p a u s bezoeken aflegt. H e t is een hoog vehikel w a a r i n de
kerkvorst zich r e c h t o p s t a a n d aan de menigte
kan vertonen.
De fotograaf van de jaren tachtig ging ook meer
en meer om een hoekje kijken. Niet de gezagsdrager op de foto, maar het publiek. Niet het lintje of
de pausmobiel, maar de eenzame man met de verrekijker, die in de verte iets van Zijne Heiligheid
hoopt waar te nemen.
de Volkskrant, 21-04-90
Wat men ook van de Poolse paus Johannes Paulus
11 kan beweren, er kan niet worden gezegd dat het
hem aan humor ontbreekt. Gebrek aan moed kan
hem evenmin worden verweten, ook al maakt hij
op zijn buitenlandse reizen gebruik van de kogelvrije 'pausmobiel'.
Elsevier, 24-09-94
En inderdaad heeft ze wel iets weg van de paus in
zijn pausmobiel als hij zegenend in processie wordt
rondgereden.
Corine Kisling: De engelenbak, 1994
De plaatsvervanger van God op aarde heeft zo
weinig Godsvertrouwen dat hij in een kogelvrije
pausmobiel rijdt.
HP/De Tijd, 15-08-97
De oprichter van de Filippijnse communistische
partij (CPP) zou in een'pausmobiel'-achtig voertuig door de straten rijden van de hoofdstad...
Trouw, 03-04-98
payola (<— Am.-Eng.), het o m k o p e n van diskjockey's; het geven van steekpenningen.
De Verenigde Staten zijn opgeschrikt door een
payola-schandaal.
Oor, 22-03-86
Z o werd Kingdom Come, zonder hype of payola,
de meest aangevraagde band van Amerika.
Oor, 18-06-88
Platenfirma Virgin genoemd in payola-schandaal.
De Morgen, 26-07-88
De ware betekenis van 'Payola' is dat het slaat op
een Amerikaans schandaal twintig jaar geleden
toen platenmaatschappijen diskjockeys geld boden
in ruil voor het draaien van hun muziek.
Vrij Nederland, 21-06-97

pc (afk. van personal computer), computer voor
de thuisgebruiker of voor het k a n t o o r ; aanvankelijk een hobbycomputer w a a r m e e vooral
spelletjes gedaan w e r d e n , m a a r tegenwoordig
ook voor allerlei commerciële en wetenschappelijk-technische doeleinden toegepast. De eerste echte pc w e r d d o o r Steve Jobbs eind jaren
zeventig ontwikkeld voor Apple. In de marge
w a r e n ook p r o d u c t e n als Atari en C o m m o d o r e
een tij dj e populair. Toen in 19 81 de 1 B M -pc
geïntroduceerd w e r d , w e r d de n a a m pc steeds
meer gebruikt voor de daarmee compatibele
computers; men h o o r t deze afkorting zelfs als
antoniem van de computers die niet onder deze
s t a n d a a r d vallen (zie citaat uit
Computertotaal).
Vaak ook zijn het mensen die communicatief erg
sterk zijn, waardoor we ze goed kunnen gebruiken
bij het installeren van peceetjes of een systeempje.
Het Parool, 16-08-86
Je belt hem gewoon op, zegt dat je van de PTT
bent, vraagt of hij contact opneemt met jouw 'peeceetje' ('de nieuwe PTT-computer') en in jouw
beeldscherm laat je hem vervolgens zelf zijn codes
intikken.
de Volkskrant, 04-04-87
De PC gaat de Apple Macintosh te lijf, om samen
eens uit te vechten welk platform zich het beste
mag noemen.
Computer'.Totaal, februari 1997
als afkorting van politiek* correct.
De afkorting p.c. betekent aan Amerikaanse universiteiten niet meer personal computer, maar 'politically correct'. In de multiculturele samenleving
wil iedere bevolkingsgroep in zijn waarde worden
gelaten en dat moet tot uitdrukking komen in de
terminologie. In het politiek correcte taalgebruik
heten indianen 'Native Americans' en negers 'African Americans'.
de Volkskrant, 11-04-97
pdw'er(acron. van psycho-diagnostisch
werkende), assistent van een psycholoog, zonder
universitaire opleiding.
'Het beroep psycho-diagnostisch werkende is
waarschijnlijk hoofdzakelijk uit economische motieven ontstaan,' veronderstelt ze zelf. 'Vroeger
werd een deel van mijn werk gedaan door psychologen, maar die hebben dat afgestoten naar
pdw'ers.'
Elsevier, 21-11-92
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peacekeeper (4—Eng. 'vredeshandhaver'), militair die zijn bevoegdheid krijgt van de Verenigde Naties en die deel u i t m a a k t van een bezettingsmacht in een land w a a r een burgeroorlog
woedt. M e t instemming van de betrokkenen
m o e t hij een gewapend conflict trachten te
voorkomen of met vreedzame middelen zien te
beëindigen. Meer algemeen ook voor elke organisatie die instaat voor het h a n d h a v e n van de
vrede tussen naties of individuele gemeenschappen. In het Engelse taalgebied bestaat dit
begrip al sinds ca. 1 9 6 1 . Bij ons vond het w o o r d
peacekeeper vooral ingang bij het begin van de
burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië.
Hier tegenover staat de peace enforcer, een militair die harde militaire acties mag uitvoeren,
zonder instemming van de partijen.
De Nederlandse peacekeepers hadden zich in een
oorlog gestort met de bedoeling de VN-instructie
(geweld alleen in uiterste noodzaak; geen geweld
ter vergelding of afschrikking) zeer letterlijk op te
vatten.
Elsevier, 12-07-97
peanuts (<— Eng. ' p i n d a ' s ' ) , een kleinigheid;
weinig of niets; een h a b b e k r a t s . Informeel.
De twaalf miljoen guldens die nog aan de verkeerde strijkstok blijven hangen, vindt men bij de
Postbank peanuts.
Nieuwe Revu, 10-05-90
Het gaat hier echter om peanuts vergeleken met
dat ene hoofdinstrument: de huurverhoging.
Elsevier, 05-01-91
De exploitatiekosten van de maritieme patrouillevliegtuigen bedragen een paar miljoen per jaar,
de onderzeebootdienst kost vijftig miljoen gulden
per jaar. Maar voor zulke peanuts ga je toch geen
confrontatie met Den Helder aan, stellen wij.
Vrij Nederland, 08-06-91
Het Engelse woord 'peanuts' is in Duitsland gekozen tot het 'onwoord van het jaar 1994'. In april
vorig jaar kwalificeerde Hilmar Kopper, bestuursvoorzitter van de Deutsche Bank, een strop van
vijftig miljoen mark voor kleine aannemers in het
Schneider-debacle als 'peanuts'.
de Volkskrant, 03-02-95
pechhaven, gedeelte van de vluchtstrook naast
een autosnelweg w a a r automobilisten met pech
tijdelijk k u n n e n stoppen.
Rijkswaterstaat zal op drukke autosnelwegen,
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naast de vluchtstroken, 'pech-havens' maken. De
havens worden om de 500 meter aangelegd en zi)n
bestemd voor gestrande automobilisten. Het openbaar vervoer kan hierdoor de vluchtstrook gebruiken zonder stilstaande auto's in gevaar te brengen.
NRCHandelsblad,
06-01-89
pedalen: de-verliezen (<— Fr. perdre les pédales), in Vlaanderen: zijn hoofd verliezen; het
niet meer weten. Informeel.
Het is meer en meer duidelijk dat Jean-Luc Dehaene de pedalen verliest. Wat voor de bevolking
geldt, geldt niet voor de minister, denkt hij.
Het Parool, 06-10-90
pedo, informele verkorting van pedofiel. Sinds
begin jaren tachtig.
Eeuwig twistpunt tussen de pedo's en de psycho's vormt de aangerichte schade.
Haagse Post, 12-03-88
Pedo's laden hun huis vol met kwinkelerende
kleuters, vrouwen nemen virtuele baby's die gaan
slapen wanneer zij slapen, wilde dieren zijn er niet
meer, maar wie wil, kan in zijn eentje door ongerepte steppes trekken.
Nieuwe Revu, 11-12-96
Het 'tough on crime, tough on the causes of crime' van de Labourregering heeft in Engeland tot
een ware pedo-hysterie geleid.
HP/De Tijd, 24-/0-97
pencaksilat (<— Indon.), zelfverdedigingskunst,
met de n a d r u k o p k u n s t . Andere oosterse vechtsporten zijn veel aanvallender.
Fred Annyas (39) is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en beoefenaar van pencak silat, een
van oorsprong Indonesische zelfverdedigingskunst, waarvoor zondag in de Sporthallen Zuid in
Amsterdam voor het eerst de Nederlandse kampioenschappen worden gehouden.
de Volkskrant, 21-11-92
pensioenbreuk, het verminderen van de pensioenrechten d o o r verandering van betrekking,
werkloosheid, een kortere werktijd enz.
Er zijn namelijk al een aantal fondsen die iets
doen tegen de pensioenbreuk, alleen is het vervelende dat ze twee verschillende systemen naast elkaar hanteren.
Haagse Post, 22-03-86
De pensioenbreuk kan al snel leiden tot een zeer

aanzienlijk lagere pensioenuitkering dan het pensioen van werknemers die wel bij hetzelfde bedrijf
blijven.
de Volkskrant, 13-06-87
Pensioenbreuk: een probleem dat ontstaat bij de
overgang naar een werkkring met een andere pensioenregeling of door werkloosheid. Het eerder opgebouwde pensioen wordt dan gewoonlijk bevroren, of afgekocht. In beide gevallen betekent dit
een verliespost voor de betrokken werknemer. De
politiek heeft herhaaldelijk pogingen ondernomen
dit probleem op te lossen. Dit is slechts ten dele gelukt.
Dick Houwaart en Willem Breedveld:
derstaai, 1991

Bestuur-

pensioensparen, in België: systeem van sparen
waarbij een jaarlijks gestort bedrag geheel of
fiscaal aftrekbaar is. H e t fiscale voordeel is
voor elke p e r s o o n anders, afhankelijk van inkomen en gezinssituatie. Aanvankelijk ook derdeleeftijdssparen g e n o e m d , een w o o r d dat w e r d
gelanceerd door voormalig minister M a r e Eyskens, m a a r nooit aansloeg.
Wie vóór 14 februari gebruik maakt van het pensioensparen, kan al direkt profiteren van de belastingsvoordelen die daaraan verbonden zijn. Ongetwijfeld zullen duizenden Belgen deze buitenkans
niet laten voorbijgaan.
De Morgen, 17-01-87
pensionado (pseudo-Sp.), informele b e n a m i n g
voor een gepensioneerde; vooral m.b.t. welgestelden die in een zonovergoten land van h u n
pensioen genieten.
De ziektekostenverzekering met butlerservice. Of
de pensioenverzekering waarbij de 'pensionado'
gegarandeerd is van een plekje in het luxieuze verzorgingstehuis.
Elsevier, 26-09-98
Wat dat betreft is Curasao een modelvoorbeeld
terwijl Nederlandse pensionado's in hun ommuurde villa's rustig van hun oude dag genieten...
HP/De Tijd, 02-10-98
Pentagijs, in de jaren tachtig enige tijd als informele aanduiding voor het college van ministers
die p r a a t t e n over defensiezaken, of die meer
specifiek kernwapenoverleg voerden. O o r spronkelijk een groep van drie C D A - en twee
W D - m i n i s t e r s . Deels refererend aan het Ameri-

kaanse Pentagon en deels aan Gijs van Aardenne, vice-minister-president in het eerste kabinet-Lubber s.
Uit protest tegen dit 'oncollegiale gedoe' besloot
de W D het overleg in de vijf hoek Pentagijs te boycotten...
NRCHandelsblad,
09-11-85
Alsof de duivel er mee speelde, was voor de volgende dag een vergadering van de 'Pentagijs' gepland, het college waarin Lubbers, Van den Broek
en De Ruiter met gepaste tussentijden Gijs van
Aardenne en Frits Korthals Altes over defensieproblemen bijpraten...
Vrij Nederland, 09-11-85
penvriend(in), p e r s o o n met wie m e n regelmatig
brieven uitwisselt. Dit w o o r d is al een p a a r decennia oud, m a a r drong m e r k w a a r d i g genoeg
nog niet tot alle w o o r d e n b o e k e n door.
Ik zoek een leuke penvriend-in!
Club, april 1987
pepergas, extract uit cayennepeper en geleverd
in een h a n d z a a m spuitbusje; middel d a t w o r d t
gebruikt door de politie. H e t w o r d t in de ogen
van de agressor gespoten, w a a r d o o r deze tijdelijk verblind r a a k t . D o o r de politie gezien als
middel d a t het gat k a n dichten tussen w a p e n stok en pistool. In Amerikaanse politiekorpsen
w o r d t pepergas al geruime tijd gebruikt. Bij ons
staat het nog ter discussie. H e t product veroorzaakt een sterk branderig gevoel o p de huid,
roodheid en heftige pijn. N a verloop van tijd
ontstaat ongevoeligheid van de aangedane huid
voor pijn en temperatuurprikkels.
In de Tweede Kamer bleek gisteren alleen CDAwoordvoerder Gabor overtuigd van de voordelen
van het pepergas.
Trouw, 15-03-97
peperspray; pepperspray, voor de definitie zie pepergas"'.
Ze zijn tegenwoordig zo dronken dat slaan met
de wapenstok of de politiehond erop afsturen niet
meer helpt: ze voelen er gewoon niks van. Vandaar
dat de politie pleit voor invoering van de 'pepperspray', een bijtend goedje dat in het gezicht
wordt gespoten.
Elsevier, 21-02-98
Amnesty International Londen onderzoekt of de
Brusselse politie pepperspray misbruikt heeft. Het
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wapen dat, zoals de naam doet uitschijnen, gebaseerd is op stoffen die bijvoorbeeld tabasco zo pikant maken, is wereldwijd omstreden. In België
mag het gebruikt worden door de rijkswacht, maar
ook de agenten van Brussel, Gent en Antwerpen
hebben het op zak.
De Morgen, 07-03-98
Hij werd het slachtoffer van het nieuwe wapen
van de Belgische politie: peperspray.
Vrij Nederland, 09-05-98
... het dubieuze gebruik van pepperspray door
agenten van de oproerpolitie.
Vrij Nederland, 25-07-98
perestrojka (<— R u s s . ' w e d e r o p b o u w , reorganisatie'), economische herstructurering en hervorming van de samenleving in de voormalige
Sovjet-Unie. Voor het eerst voorgesteld in 1979.
H e t w o o r d w o r d t vaak toegeschreven aan Gorbatsjov, m a a r in feite dateert het al uit de tijd
van Stalin. Toen n o e m d e men het proces van
centralisering en disciplinering van de sovjetmaatschappij al perestrojka. H e t is een gewoon
Russisch w o o r d . Perestrojka doma betekent
bijvoorbeeld gewoon 'de verbouwing van een
h u i s ' , en ook iemands k a r a k t e r , opvattingen,
h u m e u r k u n n e n in het Russisch worden 'verb o u w d ' . Tegenwoordig w o r d t de t e r m nog weinig gehoord,
-^glasnost*.
... ondanks hun sympathiebetuigingen voor Gorbatsjov schijnt de Russische 'perestrojka' de ploeg
van Jaruzelski in aanzienlijke verlegenheid te hebben gebracht.
Elsevier, 13-05-87
De inmiddels grijze dissident ging zelfs zover te
beweren dat de autoriteiten het verzet van de bureaucraten tegen de perestrojka als argument gebruiken om de traagheid van de hervormingen te
rechtvaardigen.
NRCHandelsblad,
23-05-87
Maar wat beoogt Gorbatsjov met deze culturele
'perestrojka'?
Haagse Post, 06-06-87
Hij (Gorbatsjov - M D C ) bedoelde daarmee zeker
het feit dat de hervormingskoers (perestrojka) in
de ekonomie nog niet echt tot goede resultaten
heeft geleid.
De Morgen, 26-06-87
Hoe staat het met de 'doi moi', de Vietnamese
versie van de perestrojka?
Vrij Nederland, 28-10-89
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Maar sinds de perestrojka gaat het geld naar de
rijken en wordt de groep armen almaar groter.
Nieuwe Reru, 1 1-06-9perfecto, jeugdslang voor 'perfect; erg goed'.
'So much for mister Van Tol, zou ik zeggen.
Maar die schilder.' 'Perfecto, dacht ik."
Jan Kuitenbrouwer: Turbotaai, 1987
Het staat hem gewoon perfecto (een leren jack MDC).

Pop foto, maart 1988
Komt dat even mooi uit, want dan kunnen we die
vijf's EGA Master System'-computertjes onder de
lezers van Muziek Express verloten. Perfecto!
Muziek Express, mei 1988
Ook perfecto is het dat we die vijf 'deffe' en behoorlijk exclusieve jackies hebben om te verloten.
Muziek Express, februari 1989
performance(<— Eng.), optreden (van een kunstenaar); uitvoering. Deze modieuze term
klinkt veelbelovender d a n gewoon 'voorstelling' en werd eind jaren zeventig populair.
Het begrip performance verdient nauwelijks introductie: een vage, ongrijpbare verzamelnaam
voor alles wat veel of niets met kunst en leven te
maken heeft.
Oor, 09-04-83
Bij haar performance is Saporta gehuld in een uitermate bizar ontwerp van Laurence Perquy.
Oor, 25-01-86
Als 'Dome' had het duo daar ooit met illustrator
'Russel Mills' een geluidsperformance gegeven.
Vinyl, februari 1986
De Amerikaan John Duncan is berucht omwille
van zijn schokkende performances.
Fabiola, januari 1987
performer (<— Eng.), iemand die een performance" doet.
Ik ben een geboren performer. Vroeger wilde ik
toneelspeler worden.
Avenue, november 1988
Peter Pan-syndroom (epon., n a a r Peter Pan, de
hoofdrolspeler in het toneelstuk Peter Pan, or
the boy who wouldn't grow up van de Schotse
d r a m a t u r g Sir James M a t t h e w Barrie,
r 8 6 0 - 1 9 3 7 ) , het eeuwig jong willen zijn; niet
volwassen willen w o r d e n .
Voor de krasse knarren, oudere jongeren, eeuwi-

ge adolescenten, jongensmannen, kindvrouwtjes,
jonge senioren, Peter Pansyndroomlijders en al die
andere typen die cabaretiers en reclamemakers
ontdekken, geldt hetzelfde.
Elsevier, 06-09-97
Peter Stuyvesant-gevoel (zoals gecultiveerd in de
reclames voor het sigarettenmerk Peter Stuyvesant; die n a a m een e p o n . n a a r P. Stuyvesant, de
laatste Nederlandse gouverneur, van 1647 tot
1664, van N i e u w - N e d e r l a n d ) , bruisend levensgevoel waarbij m e n zich jong, fris en dynamisch voelt. M o d i e u z e samenstellingen van een
eigennaam met het achtervoegsel -gevoel* komen al voor sinds het begin van de jaren tachtig. Eerste in een lange reeks w a s wellicht het
Zwitserlevengevoel*.
Groningen Airport Eelde, zegt directeur Fred van
der Werff, ontbeert 'het Peter Stuyvesant-gevoel'.
'Daar moet je voor op Schiphol zijn.'
Elsevier, 21-06-97
Peter-principe (4- Eng. Peter principle, epon.,
n a a r Laurence J o h n s t o n Peter, 1 9 1 9 - 1 9 9 0 , een
Canadese p e d a g o o g die in 1969 een boek publiceerde - samen met R a y m o n d Hull - met de titel The Peter Principle - Why Things
Always
Go Wrong), het principe dat leden van een hiërarchie bevorderd w o r d e n t o t ze het niveau van
incompetentie bereiken. Wanneer een personeelslid een te hoge functie bekleedt, k a n hij of
zij op den d u u r de verantwoordelijkheid niet
meer a a n . Geldt dit voor te veel personeelsleden, d a n stort uiteindelijk de hiërarchische
structuur in elkaar.
Peter Principle (Peter principe): 'Iedere kandidaat
wordt altijd bevorderd tot één niveau boven zijn
competentie.' Een simpele gevolgtrekking uit het
gegeven dat wie zijn werk goed doet kans op promotie maakt, totdat hij zijn werk niet meer echt
goed doet. Het gevolg is dat uiteindelijk vrijwel altijd de verkeerde persoon op de verkeerde plaats
zit. Genoemd naar zijn bedenker: de psycholoog
prof. Laurence J. Peter (1919-1990) die in 1969
(samen met Raymond Hull) het boek 'The Peter
Principle' publiceerde.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Adams heeft nu ook een management-boek geschreven, 'Het Dilbert Principe', waarvan in de v s
al anderhalf miljoen exemplaren zijn verkocht.
Het Dilbert-principe komt erop neer dat je alleen

maar manager kunt worden als je nergens goed
voor bent, want wie wel iets kan, is nodig om het
werk te doen. De tijd van het Peter-principe - mensen maken net zolang promotie tot ze op een post
zitten die ze niet aankunnen - is voorbij; de managers van toen waren wel incompetent, maar begrepen tenminste nog waar hun ondergeschikten
mee bezig waren.
HP/De Tijd, 02-05-97
Iedereen kent wel het zogenaamde Peter-principe: in de meeste organisatievormen worden mensen op grond van vroegere prestaties bevorderd tot
ze op een niveau belanden waarvoor ze eigenlijk
niet geschikt blijken. Dat heeft dan tot gevolg dat
ze niet meer verder doorstoten, en dus ook dat op
het betrokken beleidsniveau iemand blijft zitten
van wie is bewezen dat hij (m/v) zijn taak daar niet
aankan.
De Morgen, 04-08-97
Dat de grote sportwereld trappelend klaarstaat
voor een dapper oranjekind dat nooit van het Peter-principle gehoord heeft.
Nieuwe Revu, 12-11-97
Kok is het type van het 'omgekeerde Peter-principle'. Vaak worden succesvolle mensen naar hogere posten gepromoveerd totdat ze een niveau bereiken dat ze net niet meer aankunnen. Hun glanzende carrière loopt ten slotte uit op een dramatische
mislukking. Bij Kok is het precies andersom: nu
pas als premier komt hij volledig tot zijn recht.
Elsevier, 02-05-98
pgd (acron. van pre-implantatie
genetische diagnostiek), het in een vroeg s t a d i u m testen van
een e m b r y o in een reageerbuis o p een ernstige
geestelijke afwijking. N a een reageerbuisbevruchting w o r d e n een of twee cellen weggenomen van een e m b r y o in het acht- of zestiencellig
s t a d i u m . H e t erfelijk materiaal van de weggen o m e n cellen w o r d t d a n onderzocht op in de familie v o o r k o m e n d e erfelijke afwijkingen. Deze
techniek w o r d t ook pid* g e n o e m d .
De PGD-techniek is gebaseerd op een reageerbuisbevruchting (IVF, in vitro fertilisatie) die in dit
geval niet wordt toegepast vanwege vruchtbaarheidsproblemen, maar om een embryo in het laboratorium te kunnen onderzoeken op genetische afwijkingen.
NRC Handelsblad, 25-04-97
Philly-sound; Philly-soul (<— Am.-Eng., sound,
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soul of Philadelphia), latere stroming in de
soulmuziek die in de jaren zeventig erg populair
w a s . Kenmerkend w a r e n o.a. kale bastonen,
doffe d r u m b e a t s , gospelkoortjes en ijle trompettonen.
De nieuwe single 'Digging your scene' heeft een
funky 'Phillysound'.
Vinyl, mei 1986
... de Philly-soul van het producers/songwriters
duo Gamble en Huff.
Avenue, september 1988
De wording van de Philiy Sound is goed te volgen
op de eerste van de drie cd's uit de box.
NRCHandelsblad,
05-12-97
Daar kreeg hij de fameuze Philiy Soul met de
paplepel ingegoten.
Nieuwe Revu, 25--02-98
phone-in (<— Eng.), rechtstreeks telefonisch contact met iemand, bijvoorbeeld de kiezer tijdens
een verkiezingscampagne; deelname van de
luisteraar of kijker tijdens een r a d i o - of televisieprogramma; o p b e l p r o g r a m m a .
Hij beantwoordt een uur lang vragen van de interviewer en luisteraars. Istha is dol op phone-ins:
zo heb je direct contact met de kiezer. Kok kan niet
bij elke lokale omroep langskomen.
HP/De Tijd, 15-04-94
Tijdens een phone-in bij de regionale omroepen
en dagbladen is er nog een beetje contact met de
kiezer.
Trouw, 02-05-98
De lijsttrekkers en andere topkandidaten repten
zich van studio naar studio. Van 'Nova' naar 'Netwerk', maar vooral ook van de serieuze informatieve programma's van de publieke omroep naar de
talkshows van de commerciëlen. Om de vele 'phone-ins' op regionale zenders als Radio West en Radio M nog maar niet te noemen.
Vrij Nederland,
08-05-98
photo-cd, cd w a a r o p foto's zijn opgeslagen, die
m e n thuis met behulp van een c o m p u t e r en een
speciale photo-cd-speler of een gewone cdrom* -speler kan aflezen. Gemiddeld passen er
zo'n h o n d e r d foto's o p één enkele p h o t o - c d .
Dit brengt ons op de cd-speler, die niet standaard
in de pc zit. Of je een photo-cd in zo'n speler kunt
gebruiken, zodat we foto's op cd kunnen zetten?
PC-Active, februari 1995
Alle CD-i spelers kunnen Photo CD lezen en dat
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geldt ook voor de meeste c u-Rom spelers.
Computer thuis in bedrijf, juli/augustus 1 99 s
Je hoeft een P H O T O - C D niet in één keer vol te la
ten schrijven, nieuwe foto's kun je later gewoon op
de CD laten bijplaatsen.
Personal Computer Magazine, april 199"
phreaken;phreaking (<— Eng. to phreak, van
phone en freak + -en), gratis telefoneren door
'in te breken' op een telefoonlijn. Informeel.
Centraal op de conferentie staat het uitwisselen
van kennis en informatie over 'hacking' en
'phreaking' (samentrekking van 'phone' en 'freaking', staat meestal voor inbreken op telefoonlijnen, waarna er gratis gebeld wordt) en alle internationale regelgeving daarover.
Trouw, 06-08-9 5
Phreaken had in Europa een grote vlucht genomen omdat we veel moesten inhalen.
Nieuwe Revu, 06-08-97
phreaker (<— Eng.), iemand die zich bezighoudt
met phreaken'.
Informeel.
De meeste 'phreakers' (telefoonkrakers) en hackers denken niet zo erg na over de morele en juridische aspecten van hun bezigheden, meent de hacker uit Waddinxveen.
Elsevier, 14-08-93
Z o werd de Californische phreaker Kevin Poulsen gearresteerd nadat hij alle telefoonlijnen van
een radiostation had overgenomen.
Nieuwe Revu, 06-08-97
pick-up (<— Eng.), meisje met wie men een korte
relatie zoekt; scharreltje.
Losse relaties zijn namelijk uit. De meeste yups
hebben in die zin wel een verleden, maar: 'De ernstige ziektes die er rondwaren, hebben me iets tot
bedaren gebracht. Een leuke pick-up zit er niet
meer in.'
Lisette Thooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986
pico, slangafkorting van
pianoconcert.
Zojuist verscheen het twaalf cd's tellende deel: de
pianoconcerten, of pico's, zoals men thans in de
platenbizz meent te moeten zeggen.
Avenue, januari 1991
pid (acron. van pre-implantatie
diagnostiek),
het in een vroeg s t a d i u m testen van een e m b r y o

in een reageerbuis o m erfelijke ziektes o p te
sporen. Dezelfde techniek w o r d t ook pgd* genoemd.
In Engeland is pre-implantatie diagnostiek ( P I D )
bij de mens toegestaan om erfelijke ziekten op te
sporen, in Nederland niet. Als het embryo een
ziektegen bevat, wordt het weggegooid. Paren die
grote kans hebben kinderen met een erfelijke ziekte
te krijgen, kunnen door P I D een belastende abortus voorkomen.
HP/De Tijd, 14-01-94
piece (<— Eng.), in het jargon van graffiti'^beoefenaars: graffitiwerkstuk. —»tag*.
Ik begon bubble-letters te maken en grote 'pieces' met steeds meer kleuren.
NRCHandelsblad,
02-05-86
Sommigen worden jaloers en spuiten over je piece heen.
Vrij Nederland, 17-05-86
Zijn muziek en stijl is hip-hop. En op zijn plank
staat een prachtige 'piece' geschilderd.
Muziek Express, mei 1988
Ze zijn tussen de twaalf en achttien jaar, hebben
hun eigen taal, houden van tekenen en werken
veelal in groepsverband. Huizen, schuttingen, muren, bussen, treinen en viaducten worden door hen
voorzien van 'piece' of 'tag'.
Algemeen Dagblad, 25-09-93
Als ze zien dat je overal staat, dat je grote pieces
maakt, krijg je erkenning.
Trouw, 18-08-94
Ja, voor een beetje piece heb je toch een spuitbus
of achttien nodig.
Webber, november 1994
piekautomaat, speelautomaat die per honderd
speeluren niet meer d a n een a twee keer uitbetaalt. In plaats van regelmatig een beetje geld
uit te keren, doet dit a p p a r a a t lange tijd niets,
om d a n plotseling heel veel pieken 'guldens' uit
te betalen. Een dergelijke g o k a u t o m a a t w e r k t
erg verslavend, en w e r d d o o r minister Andriessen van Economische Z a k e n vanaf 1995 verboden.
De Kamer wil verdergaande maatregelen tegen
de zogeheten 'piekautomaten' dan Andriessen.
NRC Handelsblad,
10-09-93
Ruim 50 duizend gokkasten staan er nu in Nederland, waarvan bijna een kwart piekautomaten.
de Volkskrant, 10-09-93

Verder moeten de speelautomaten worden voorzien van tellers waaruit blijkt hoeveel geld er in de
kasten verdwijnt. Daarmee moet het witwassen
van geld worden voorkomen. Ook worden zogeheten 'piekautomaten' per 1 januari 1995 verboden.
NRC Handelsblad,
25-02-94
De 'Ferrari onder de gokkasten', de piekautomaat, wordt teruggedrongen uit de horeca.
Elsevier, 02-04-94
pieken, de t o p v o r m , zijn h o o g t e p u n t bereiken.
Vooral in de s p o r t , m a a r ook elders.
Vorig jaar piekten sommige renners te snel, waardoor ze in de aprilklassiekers onder de maat bleven.
Elsevier, 19-01-91
Ook al piekte de band nog met enkele composities van recenter datum.
Oor, 28-01-95
Verder piekte hij niet meer zoveel op het hoogste
podium.
Nieuwe Revu, 27-12-96
Maar nu, ruim een jaar voor de parlementsverkiezingen, knaagt in de VVD de twijfel. Heeft Bolkestein te vroeg gepiekt? Kan de partij ook de
grootste worden als het er werkelijk op aankomt?
Elsevier, 22-02-97
We kunnen niet zeggen: daar en dan willen we
pieken. Je moet overal en altijd die gouden medaille waarmaken.
Vrij Nederland, 12-04-97
piekuur, h a p p y h o u r ; periode van de d a g w a a r i n
een café drankjes tegen gereduceerd tarief aanbiedt, i.h.b. een glas bier voor een piek 'gulden'.
Op zaterdag is het tussen elf en twaalf uur 'piekuur' met bier voor een gulden.
Nieuwe Revu, 09-07-97
piepelen (oorspr. A m s t e r d a m s , van piepeltje
'broekenmannetje, snotneus'), slang voor 'kleineren, pesten; voor de gek h o u d e n ; als een kleine jongen behandelen'. Vooral in de sport. Zich
gepiepeld voelen is 'zich bedrogen voelen'.
Ik zat na Milaan-San Remo toch al in de lift en
Raas wilde niet dat ik nog meer publiciteit zou
krijgen. Die wilde mij klein houden, een beetje piepelen.
Profrenner Teun van Vliet in Vrij Nederland,
05-03-88
Misschien kijkt hij naar z'n ervaren collega's op
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en laat hij zich onbewust door andere ploegleiders
piepelen.
Nieuwe Revu, 31-03-88
Hij voelt zich als lid van de Oranjeraad gepiepeld
door de kruideniers van het sectiebestuur.
de Volkskrant, 16-05-90
In het kabinet Lubbers/Kok was Alders de meest
'gepiepelde' minister.
Elsevier, 17-12-94
Geen luchthaven die per passagier zoveel ruimte
in beslag neemt als Schiphol. Gevolg: een planologisch labyrint in de Haarlemmermeer, waar het
verkeer vastloopt en de bewoners zich terecht gepiepeld voelen.
HP/De Tijd, 12-12-97
pieper, informeel voor 'semafoon', een a p p a r a a t
w a a r m e e men draadloos iemand kan oproepen.
Een pieper is een apparaatje dat maakt dat je altijd bereikbaar bent.
Yvonne Kroonenberg: Volmaakte benen, 1988
Ton, je vergeet je pieper! Die kun je vannacht nog
hard nodig hebben.
Jac. Toes: De afrekening, 1994
Wie soms stand-by wil zijn overweegt de aanschaf van een 'pieper' ofwel semafoon (vanaf 250
gulden).
Elsevier, 03-08-96
Uiteraard zijn er voor pagers - piepers, semafoons of hoe je die dingen ook wil noemen - verschillende service-providers.
NetWerk, juni 1997
piercing (<— Eng. ' d o o r b o r e n ' ) , het aanbrengen
van ringen d o o r de huid heen. Meestal door
oorlellen, m a a r vanwege het erotische aspect
zijn tepels, schaamlippen en voorhuiden eveneens in trek. Inheemse volkeren piereen zichzelf
al sinds mensenheugenis. Als v o r m van lic h a a m s k u n s t is piercing aan de westkust van de
Verenigde Staten al populair sinds het begin
van de jaren tachtig.
Piercing. Oorlelletjes werden al jaren doorgeprikt om er iets aan te hangen, nu zijn de tepels aan
de beurt (van mannen). Mode afkomstig uit de San
Francisco-'scene'.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Nu is er niet veel kennis van de punkbeweging
voor nodig, om te zien dat het uiterlijk van een
aantal leden van de motorbende opvallend veel
overeenkomst vertoont met de extremiteiten waar
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de punks patent op hadden: hanekammen, tel gekleurd haar, make up, en versieringen die rechtstreeks uit de sm-winkel kwamen zoals kettingen,
ringen en ander ijzerwerk dat in de huid gestoken
kon worden. Die nadruk op 'piercing' verklaart
dat het belangrijkste wapen in Mad Max z de pijl
en boog is, waarbij de pijlen uiteraard, van metaal
zijn.
de Volkskrant, 01-02-92
Sinds VPRO'S 'Onrust' een uitzending wijdde aan
lichaamskunst in de Amerikaanse rock-scene, is
body piercing, het doorprikken van lichaamsdelen, een geliefd gespreksonderwerp op verjaardagsfeestjes.
Opzij, juni 1993
De zanger heet Mike Patton en vorig jaar had hij
nog piercings door neus en wenkbrauw.
Oor, 10-07-93
Door tepel of tong. En de eikel of schaamlippen
natuurlijk. Wenkbrauwen en navels zijn de trends.
Piercings heb je als sieraad of voor de sex.
Nieuwe Revu, 22-10-93
Babs zucht eens diep en nipt pipsjes van haar
Cola-Light. Lang blond haar, heldere oogopslag.
De bovenste twee knopen van haar 501 staan
open. Eindelijk heeft ze haar felbegeerde navelpiercing.
Elsevier, 2 5-07-94
Kale kop, oversizede, militant aandoende kleding, T-shirt met maatschappij-kritische print,
gympies, een enkele piercing en een zwart kruis
met stift aangebracht op de rug van de hand, soms
getatoeëerd.
HP/De Tijd, 13-09-96
Maar sinds vetbetaalde fotomodellen er uit moeten zien als derderangs dakgootjunks en sinds
piercing een algemeen geaccepteerde vrijetijdsbesteding voor brave huisvaders is geworden, is het
onderscheid tussen gevaarlijke beeldende kunstexperimenten, vuilnisvatbewoners en trendy design ver te zoeken.
Oor, 22-0 5-97
pieren:iemand eraf-, wielerterm voor 'een tegenstander doen afhaken; met grote snelheid
rijden, w a a r d o o r de tegenstander m o e t lossen'.
Knetemann, eens de motor in de ploegentijdritten, werd er in de ploegentijdrit verschillende keren afgepierd.
Cyclisme International, augustus 1988
Hoe sterk was dit spichtige mannetje? Konden

Zulle, Jalabert, Guidi, Arrieta, Luttenberger en Julich hem eraf pieren?
Nieuwe Revu, 25-03-98
Piggelmeesyndroom (naar de Van Nelle-albums
uit de jaren dertig; oorspr. heette het mannetje
Timpe Te), het v o o r t d u r e n d ontevreden zijn.
Refereert vooral aan het bekende stripverhaal
over Piggelmee en het Tovervisje. Piggelmee
w o r d t met deze t e r m onrecht a a n g e d a a n : het
w a s zijn v r o u w die steeds ontevreden bleef, ond a n k s de gulle tovergaven van het visje. Al o p g e n o m e n in Van Dale (1984).
Afgezien van enkele mensen die tevreden zijn met
wat ze hebben en zijn, en die daarom vaak als 'zonderling' worden bestempeld, wordt het denken en
handelen van alle mensen bepaald door begeerte
naar wat 'andere' mensen hebben en zijn. Alle
mensen, mannen, vrouwen en kinderen, arm of
rijk, blank, zwart, bruin of geel, lijden in meerdere
of mindere mate aan het Piggelmeesyndroom.
Hans Ferrée: Van mens tot marionet, 19/8

Een aantal 'pijnpunten' was met behulp van de
W D van tafel geveegd: werklozen komen niet, zoals het kabinet voorstelde, een halfjaar eerder in de
bijstand terecht; de hoogste inkomens moeten hun
eigen tariefsverlaging betalen; de koopkracht van
de minima komt niet in gevaar.
Elsevier, 09-04-88
Zijn pijnpunten heeft hij op een schrijfbloc opgeschreven; dat bevordert een soepel verloop van het
gesprek.
Vrij Nederland, 15-01-94
Het proces zal niet onbekommerd verlopen. Er
zijn 'pijnpunten' en 'zorgen' bij de sociaal-democraten.
de Volkskrant, 02-09-94
De lidstaten kennen drie pijnpunten: geld, leger
en rechtbanken.
Elsevier, 28-06-9-/
O p een geheime locatie worden twee dagen lang
de 'pijnpunten' doorgenomen.
NRC Handelsblad,
10-04-98

Volgens mij bestaat er een specifiek Oosteuropese tic die ik voor het gemak maar even het 'Piggelmee-syndroom' zal noemen. De kern van het syndroom is dat er overvraagd wordt - altijd, en over
alles. Je biedt ruimhartig iets aan - net als dat ijverige visje uit het sprookje van Piggelmee - maar in
plaats van appreciatie te oogsten, zoals je had verwacht, stuit je op een muur van kille afweer, teleurstelling en actieve desinteresse.
Emma Brunt: Een Rus over de vloer, 1992.

pijp: d e - i s leeg, wielerslang voor 'geen energie
meer h e b b e n ; leeg zijn'.
Hij beschikt over een omvangrijk arsenaal van
staande sportuitdrukkingen. Moeiteloos rolt het
uit zijn mond: 'zich voor de achtervolging melden';
'vanvoren formeren'; 'de pijp ging langzaam leeg';
'wie o wie zal er tussenuit weten te muizen, zoals
dat heet'; 'hier wordt gereden, hier wordt een jasje
uitgedaan'.
Elsevier, 22-08-98

pijnpunt, vooral in de politiek: k n e l p u n t ; p r o bleem; pijnlijk p u n t . Een pijnpunt
wegmasseren betekent 'een k n e l p u n t uit de weg r u i m e n '
(De J o n g en Prins, 1997).
Wie de perikelen rond de maandenlange kabinetsformatie volgde, kon ook bij andere binnenhovelingen wat bijleren. Een der mooiste nieuwe
woorden was 'pijnpunt'. Dat is de verse naam voor
een zeer lastig probleem waar je niet over kan praten zonder een breuk te wagen en die je ook moeilijk uit de weg kan gaan. Noem het 'pijnpunt' en
het wordt weer wat bespreekbaar en je kan het op
een wachtlijst zetten, tot het Programma verder
zinvol wordt ingevuld.
Gaston Durnez in Nederlands van Nu,
maart/april 1982

pijplijn: in d e - (<— Am.-Eng. into the pipeline),
in voorbereiding; in de m a a k . Soms eufemistisch voor ' o p de lange b a a n geschoven'. Sinds
het begin van de jaren tachtig.
Ook in de pijplijn zit een nieuwe solo-elpee van
het harige genie Roy Wood.
Oor, oj-02-87
Met enige vertraging zullen transacties die in de
pijplijn zitten worden afgewerkt...
HP/De Tijd, 25-04-9/

Via flankerend beleid kunnen we bijdragen aan
de pijnpunten.
de Volkskrant,
02-0J-8J

piketpaaltjes slaan, uitzetten, in de politiek: duidelijke afspraken m a k e n (zoals bijvoorbeeld
neergelegd in een regeerakkoord); de cont o u r e n van een plan uittekenen. O o k paaltjes
slaan.
(piket)paaltjes slaan: Een gebied of een opvatting
markeren door aan te geven wat de randvoorwaar-
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den zijn of hoe de contouren van een plan eruitzien.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Daarin dient te worden vastgelegd hoe sterk de
positie van de burgemeester wordt, hoe de invloed
van de gekozen organen kan worden gegarandeerd
en hoe ver de arm van het Openbaar Ministerie in
het politiekorps reikt, CDA en PvdA hebben daarvoor 'piketpalen' uitgezet. Z o moet de politie in iedere gemeente een 'binnen zekere grenzen feitelijk
grotendeels zelfstandige eenheid van politie' zijn,
aldus de motie Van der Heyden/Stoffelen op 19
maart.
de Volkskrant, 05-05-90
We hebben met ons rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' heel duidelijk een aantal politiek-inhoudelijke piketpalen in de Hollandse klei gezet.
Dat is de richting die we uit willen.
HP/De Tijd, 23-05-97
De winnaars moeten hun winst zien vast te houden, de verliezers willen hun gelijk alsnog behalen
binnen de 'piketpaaltjes' die men heeft weten te
slaan.
Elsevier, 1 s-08-98
pikstart, in de sport: valse start die nauwelijks
opgemerkt w o r d t , o m d a t men in het schot valt;
kleine voorsprong in de start. Sinds de tweede
helft van de jaren tachtig. M e e r m a a l s gehoord
op radio en televisie.
pilot (<— Eng. 'loods, gids, piloot'), testprog r a m m a voor een potentiële televisieserie, bedoeld om reacties te peilen bij de kijkers. In
V l a a n d e r e n gebruikt men ook de term pilootaflevering.
Normaal gesproken wordt door een produktiemaatschappij als 'Reeves Entertainment Group'
op eigen kosten een nieuw idee ontwikkeld en een
pilot (= proefaflevering) gemaakt.
Vrij Nederland,
28-11-8y
Gene Roddenberry, het brein achter wat later één
van de meest populaire tv-series zou worden, had
net een zogenaamde 'pilot' of testaflevering gemaakt.
De Morgen, 01-04-88
Pilot. Amerikaanse term voor de eerste aflevering
van een nieuwe tv-serie. Deze wordt gemaakt om
te laten zien hoe de serie gaat worden en om de serie worldwide te kunnen verkopen aan de tv-maatschappijen: een ware piloot die de serie over de
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aardbol laveert. Zo'n eerste aflevering duurt langer dan een standaardaflevering van de serie en
wordt vaak gemaakt door een speelfilmregisseur
(zodat hij er wat beter uitziet). Beroemde pilots
werden gemaakt voor 'McCloud', 'Miami Vice' of
'Kojac', bijna echte speelfilms.
Het grote Jaap Knasterbuis
filmwoordenboek,
1989
Bij John de Mol-produkties ligt een pilot van een
door hem geëntameerd interview-programma.
HP/DeTijd, 23-05-97
piloteren, in Vlaanderen: een wielrenner lanceren, ten aanval sturen, n a a r de overwinning leiden.
Musseeuw en zijn maats zetten zich op kop, om
sprinter Steels naar de eindstreep te piloteren.
De Morgen, 12-07-97
pin (<— Eng.), kleurig, geëmailleerd schildje. In
de jaren negentig aanleiding tot een w a r e verzamelrage onder scholieren. Andere rages zijn of
waren o.a. de flippo* en de tamagotchi*.
Een Parijs' fastfood-restaurant adverteert met:
'Les pin's nouveaux sont arrivés.' Met Beaujolais
lok je in Frankrijk geen klant meer. Een nieuwe
'pin' echter garandeert een stormloop op je zaak.
Elsevier, 1 s-08-92
pincode (pin, acron. van persoonlijk
identificatienummer), geheime code w a a r m e e de cliënt
van een bank geld uit een geldautomaat kan halen, of w a a r m e e hij c o n t a n t e betalingen kan
doen. Vaak verkort tot pin.
En toch trof ik onlangs in een onzer dagbladen
een mij onbekend woord aan en wel P I N C O D E . Het
bleek de aanduiding van de cijfercombinatie waarmee wij het toetsenbord op het postkantoor feilloos moeten bespelen om de kassa melodieus te laten rinkelen.
Driek van Wissen: De dikke Van Dale is mijn beste
vriend, 1989
pincodeslot, autoslot dat slechts geopend kan
w o r d e n met een speciale pincode*.
Verzekeringsmaatschappij A E G O N biedt autobezitters gratis een pincodeslot aan dat diefstal van
de auto moet verhinderen. Na inbouw van het slot
vervalt voor deze automobilisten het eigen risico
van driehonderd gulden dat ze anders bij diefstal
dragen.
NR(] Handelsblad, 07-01-94

pindakaas:helaas-!, informele en schertsende
uitroep van spijt. Eind jaren tachtig o n t s t a a n in
jeugdige kringen, m a a r nu verder verbreid.
Of je zegt dat je er wel voor bent, maar helaas
pindakaas, zoals mijn zoontje altijd zegt, dat kan
pas na 1998.
de Volkskrant,
11-09-9)
Jimmy Sommerville wil dolgraag Donna Summer
zijn. Maar helaas pindakaas, hij is gewoon Jimmy
Sommerville, met z'n sympathieke standpunten.
Nieuwe Revu, 05-07-95
De nieuwe Corvette debuteert op de Detroit Motor Show. Dan zou je mogen verwachten dat hij in
Amsterdam op de AUTORAI zijn Europese première maakt, maar helaas pindakaas. De ultieme
Amerikaanse sportwagen is pas op de Autosalon
van Genève voor het eerst in Europa te bewonderen.
Autokrant,
29-01-97
pinnen, met pinpas* en pincode* geld van zijn
rekening afhalen of c o n t a n t e betalingen doen.
Informeel.
U kunt met uw bankpasje gewoon pinnen in Paramaribo, was mij beloofd door ABN Amro-Amsterdam.
Trouw, 10-09-96
Net zoals winkeliers hun klanten wijzen op de
kosten van 'pinnen', mogen ze nu ook extra kosten
in rekening brengen voor betalen met een creditcard.
Trouw, 16-05-97
De man zonder kaartje biedt aan om op het station te gaan pinnen.
Nieuwe Revu, 04-06-97
De wanverhouding tussen het gepinde bedrag en
de tijd die het kost, wil in de diverse rijen nog weleens - terecht - tot rode hoofden leiden.
Elsevier, 21-06-9-/
'Ik zal je even van het cliché afhelpen dat alle
Blankestijners rijk zijn,' zegt Tom, en hij opent zijn
lege portemonnee. 'Ik kan niet eens meer pinnen.'
HP/DeTijd,
14-11-97
Bij elke bank is een gewone bankpas gratis.
Daarmee kan de pashouder geld opnemen en pinnen in winkels.
Elsevier, 11-04-98
pinpas, bank- of giropas met een pincode*.
Sinds begin jaren negentig.
Na een aarzelende periode in 1991 en 199Z, toen

zowel hij als de winkelier de kat uit de boom keek,
neemt het gebruik van de pinpas toe.
Elsevier, 26-04-97
P I P (acron. van parallelle inkomenspremie),
zie
tweede citaat.
Met de opbrengst van de P I P moet een kabinet
waaraan de PvdA deelneemt eenmalige projecten
bekostigen die leiden tot opdrachten voor de particuliere sector.
de Volkskrant, 05-09-87
Pip. Eénhonderste cent. De kleinst gehanteerde
eenheid in de valutahandel.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
pipo, slang voor 'snoeshaan, kerel'. Vooral in de
verbinding een rare pipo.
Ze gaven me de heilige verzekering dat die verwachte telg, indien het een 'pipo' werd, naar mij
vernoemd zou worden...
Ben Borgart: Fontana, 1988
Mensen zijn rare pipo's, weet je, die in de ogen
van een vechthond maar al te vaak op de verkeerde
manier de aandacht op zich vestigen.
de Volkskrant, 01-06-91
Aan wie is dit nu besteed? Aan die rare pipo's die
zich ook wel fans noemen, denk ik.
Oor, 08-02-92
piramidefonds, voor de definitie zie piramidezwendel*.
Piramidefondsen zijn ook tegenwoordig geen
Oost-Europees unicum. In Afrika komen ze net zo
goed voor. In Zimbabwe veroorzaakten 'money
clubs', zoals ze daar heten, het afgelopen halfjaar
ook een financieel slagveld.
Elsevier, 08-02-97
Maar het waren de piramidefondsen die de regering de das omdeden.
HP/De Tijd, 21-03-97
Een van de twee grote piramidefondsen in Suriname is ingestort.
de Volkskrant, 07-05-97
piramidespel, voor de definitie zie piramidezwendel*.
In het Nederlandse Sluis, op slechts enkele kilometers van de Belgische grens, hebben organisatoren van een piramidespel een Belgische directeur
van een ander spel enkele uren gegijzeld.
De Morgen, 17-02-97
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Dat betekent dat beleggen op de beurs eigenlijk
het karakter heeft gekregen van een piramidespel:
de belegger kan forse koerswinsten boeken zolang
er na hem maar genoeg mensen zijn die, aangelokt
door die hoge rendementen, ook hun geld in de
beurs steken.
HF'/DeTijd, 18-0 3 -97
Nederland moet het piramidespel verbieden of
gemeenten de mogelijkheid bieden piramidebijeenkomsten te verbieden.
Trouw, 21-03-97
Bij een huiszoeking in een hotelkamer in Genk
heeft de politie dinsdag 3,5 miljoen fr. in beslag genomen. De huiszoeking kaderde in een onderzoek
naar een illegaal piramidespel.
Het Volk, 25-03-97
Onder de naam 'Bingo-promotions' speelde hij
enkele jaren geleden hetzelfde frauduleuze piramidespelletje dat Albanië onlangs in vuur en vlam
zette.
Elsevier, 05-04-97
De rechtbank in Groningen heeft twee organisaties verboden in de huidige vorm piramidespelen te
organiseren. Zij zijn verplicht de aspirant-deelnemers er expliciet en schriftelijk op te wijzen dat ze
binnen acht dagen de overeenkomst die ze aangaan
kunnen ontbinden.
NRC Handelsblad, 25-04-97
De piramidespelen in Nederland hebben het onder de aanhoudende slechte publiciteit moeilijk.
Nieuwe Revu, 25-04-97
piramidezwendel, vorm van oplichterij waarbij
een fonds o p g e b o u w d w o r d t met het geld van
verschillende inleggers, a a n wie een g r o o t rendement beloofd w o r d t . Iedere inlegger m o e t o p
zijn beurt nieuwe inleggers aanlokken. H e t rend e m e n t van de eerste inleggers w o r d t betaald
met het ingebrachte geld van de n i e u w k o m e r s .
De piramide stort in w a n n e e r er niet langer geld
w o r d t ingebracht.
Ponzi, een uit Italië afkomstige immigrant in de
Verenigde Staten, verbond aan het begin van deze
eeuw zijn naam aan wat buiten de vs gewoonlijk
piramidezwendel heet: het 'Ponzischeme'. Het systeem is simpel. Beloof een gouden belegging die
een ongekend rendement zal opleveren. Incasseer
de eerste inleg en betaal al spoedig aan die eerste
inleggers het reuzenrendement uit. In een piramide
moeten de inleggers telkens nieuwe personen overhalen om ook mee te doen, pas dan volgt hun belo-
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mng. Zolang de inleggers toestromen gaar het
goed, want in plaats van werkelijk ergens in te beleggen, gebruikt de piramidezwendelaar het geïnde
geld van nieuwkomers om vorige inleggers hun
rendement te verschaffen. Zodra de geldstroom
opdroogt, stort het bouwsel in en moet de fondsbeheerder maken dat hij wegkomt.
Elsevier, 08-02-97
pissig (<— Eng. pissy}), informeel voor 'nijdig,
geërgerd'.
Even keken haar begeleiders pissig.
Bert Hiddema: Piri-piri, 1984
Dat vond ik onbeleefd, ik reageerde pissig.
Het Parool, 16-03-91
Die gasten van de harde kern van Ajax zijn ontiegelijk pissig dat er een foto van hun dode kameraad is gemaakt.
Trouw, 14-11-97
pitbullsmoking, schertsend slang voor 'train i n g s p a k ' . —»campingsmoking*.
... dan zou je, lopend over die zondagsmarkt,
denken dat Nederland uitsluitend bevolkt wordt
door dikke, schreeuwerige mensen, bij voorkeur
gekleed in van die afgrijselijke rose-geel-paars gekleurde joggingpakken uit de Zeeman-collectie of
uit de Wibra-winkels, de zogenaamde 'pitbullsmoking'.
Robert Tong: Liegen mag, 1990
Pitbullsmoking. Een trainingspak van de zweterigste kunststoffen, in de kleuren groen, paars en
lila of rose. Wordtin het algemeen gedragen tijdens joggingpartijen, op campings, in supermarkren, en thuis voor de buis. Wordt voor modieus gehouden.
ABC van de herinnering. Een halve eeuw in trefwoorden. In Vrij Nederland, 06-05-95
Hoe een man eruit moet zien? In ieder geval niet
in een pitbullsmoking, niet met zo'n groenpaarse
glimmende broek op heel hoge sportschoenen.
HP/De Tijd, 09-11-96
pixel (<— Eng. picture element), kleinste puntje
op een computerbeeldscherm. In het jargon bestaat er ook een w e r k w o o r d pixelen ' o p het
kleinste niveau bewerken van een grafische
voorstelling'. O o k in samenstellingen als pixelveld (zie tweede citaat).
Susan Kare, die voor meer computerfirma's
werkt, volgde een klassieke kunstopleiding op de

Newyorkse universiteit en wordt beschouwd als de
belangrijkste pixel-ontwerper van dit moment.
Het Parool, 12-05-90
Een abstract landschap met steeds wisselende
vergezichten. Verstappen en Driessen zetten daar
een enorm landschappelijk pixelveld tegenover,
waar je op inzoomt, maar nooit echt dichterbij
komt.
Trouw, 02-01-98
plaaginsect, insect dat een plaag v o r m t voor de
mens, bijvoorbeeld een sprinkhaan. Eind jaren
tachtig meermaals gehoord o p het televisiejournaal.
plaagtelefoontje, PTT-jargon voor 'ongewenste
telefonische o p r o e p ' . H e t plaagtelefoontje heeft
v a a k , m a a r niet altijd een obsceen karakter.
Een bevredigende oplossing voor het probleem
van de 'plaagtelefoontjes' is er eigenlijk niet.
de Volkskrant, 01-06-85
Onderzoek heeft uitgewezen dat circa 70 procent
van alle meldingen op het centrale 0 6 - 1 1 alarmnummer zogeheten plaagtelefoontjes zijn. Dat zijn
er honderden per dag.
de Volkskrant, 17-09-93
plaatje, in allerlei modieuze u i t d r u k k i n g e n , zoals het - nog niet rond hebben 'de financiering
van iets nog niet geregeld hebben'; niet in het passen 'voor bepaalde w e r k z a a m h e d e n niet
vereist zijn; niet gevraagd zijn o m een bepaald
plan t o t uitvoering te brengen'; het - invullen
'bepaalde mensen aanwijzen om een plan of
werk uit te voeren'; het - waarvoor men zich
zag geplaatst 'het probleem w a a r m e e men te
m a k e n kreeg'; het - voor het kabinet is rond
'alle aangezochte personen zijn bereid o m een
kabinet te v o r m e n ' . Sinds het eind van de jaren
zeventig heeft plaatje de betekenis gekregen
van 'plan, overzicht', m a a r o o k die van 'totaalbeeld; algehele situatie'. Z o heeft m e n het over
het inkomensplaatje,
het
koopkrachtplaatje
enz. Volgens Reinsma (1984) dateert deze betekenis uit de tijd van de kabinetsonderhandelingen in Nederland in 1977.
Plaatje. Stuk vakbondsjargon ('als ik u zeg dat bij
die sanering twaalfhonderd arbeidsplaatsen verloren gaan, dan kunt u het plaatje wel invullen') dat
zich snel en onvermijdelijk een weg baant in de Nederlandse taalschat.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983

Aan de ene kant kalft de taal af, maar er komen
ook woorden bij, nieuwe uitdrukkingen die zomaar uit de mond van een spreker vallen en door
anderen in het gezelschap worden overgenomen.
Heeft iemand ooit gezegd dat hij het plaatje nog
niet ingekleurd had? Hup! Iedereen gaat plaatjes
inkleuren.
Yvonne Kroonenberg: Volmaakte benen, 1988
Volgens de FME-voorman past het 'loonkostenplaatje' met recht en reden in het gemeenschappelijk beleidskader.
NRC Handelsblad, 19-01-90
Het uiteindelijke kostenplaatje was zo ongunstig
dat we op het punt stonden maar helemaal af te
zien van elektronische opmaak.
Mens & Wetenschap, nr.6/1992
Ik val op dominante mannen, dus het past niet zo
in het plaatje als ik die hele aktie begin.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van!, 1994
Er werd een 'voorschot' op de toekomst genomen. Om 'het plaatje rond te krijgen' werd nog wel
een andere maatregel getroffen.
Vrij Nederland, 17-06-95
Wat ze wel weten is dat presentatrice Myrna
Goossen hoe dan ook niet in het plaatje past.
Trouw, 16-05-97
plan: zijn (eigen)-trekken, voor zichzelf een gedragslijn bepalen. In Vlaanderen heeft deze uitd r u k k i n g al sinds lang een heel andere betekenis, nl. 'zichzelf k u n n e n redden'.
Soms is die reflectie nog lelijk ook, met name als
een vrouw - om volstrekt onbegrijpelijke redenen haar eigen plan trekt en niet onmiddellijk aan de
wens van haar verleider voldoet: dan verandert
Casanova in een dorre, meedogenloze frik die
standjes uitdeelt.
HP/De Tijd, 01-03-96
Ik heb in Amerika mijn eigen plan getrokken en
mij aan de normen en waarden die daar op de universiteit golden niet alles gelegen laten liggen.
Vrij Nederland, 03-05-97
plankbed rijf,-bv, -vennootschap, v e n n o o t s c h a p
of bedrijf, opgezet voor frauduleuze doeleinden, bijvoorbeeld om geld wit te wassen.
Meestal gevestigd in het buitenland, o m de belastingen te misleiden. Informeel.
Op verzoek van een relatie, die om geheimhouding heeft verzocht, hebben wij een plankvennoot-
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schap verkocht, een lege BV die 'Victor' heette.
Vrij Nederland, 11-07-87
Shelfcompanies. Plankbedrijfjes. B.V.'s in Nederland of de Antillen, Limiteds in Engeland, Jersey,
het eiland Man, Ierland, Hongkong of Gibraltar,
Societes Anonymes in Panama of Corporations in
Delaware USA, alleen bedoeld om geld wit te wassen. Ook: dekmantel-firma's.
Jan Kuitenbrouwer: Witwas-speak, in NRC Handelsblad, 23-J 1-93
We zijn toen weer op zoek gegaan naar een
plank-BV. De vader van een van mijn kantoorgenotes had een lege BV., Sijbers Brandstoffen Handel BV. De naam hebben we veranderd in American Legends BV, BBM regelde een pand en stond
garant. Toen zijn we naar de licentie-gever van Levi's gegaan omdat we voldeden aan twee van hun
vele eisen: een pand en een BV.
Nieuwe Revu, 21-12-94
Plankvennootschap. Een meestal eerder gebruikte, 'lege' vennootschap die door een bank of andere instelling 'op de plank' gehouden wordt voor
toekomstig gebruik of verkoop.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het moderne zakenleven, 1996
plankwoning, zie citaat.
Ik woon hier sinds februari. Daarvoor zat ik in
een plankwoning. Dat is een woning die genomineerd is om gesloopt te worden, maar dan zetten ze
er mensen in tegen de krakers. Ik was er in gekomen omdat ik een hoge urgentie had.
Nieuwe Revu, 22-12-93
plateauzolen, dikke, brede schoenzolen. Populair in de jaren zeventig.
Het is 1977, de tijd van E L O , hotpants, plateauzolen en overhemden met enorme kragen.
Esquire, april 1998
platform, in Vlaanderen: het p r o g r a m m a van
een politieke partij. Vaak in samenstellingen,
zoals regeer platform.
Op 12 januari geeft VLD-voorzitter Guy Verhofstadt het startschot voor een politiek jaar waarin
zijn partij als ondubbelzinnig doel vooropstelt een
'regeerplatform' in elkaar te boksen.
De Morgen, 3 1-12-97
besturingssysteem van een computer: W i n d o w s , D O S , 0S2 enz.
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Maar bepaalde gespecialiseerde programma's
bestaan alleen in versies voor het ene 'platform' en
nier voor her andere.
h'.squire, september 1 994
Die onafhankelijkheid van platform of applicatie
is iets waar Lotus in de toekomst op zal blijven
voortborduren.
PC-Active, januari 1997
De PC: gaat de Apple Macintosh te lijf, om samen
eens uit te vechten welk platform zich het beste
mag noemen.
Computer'.Totaal, februari 1997
Met behulp ervan kan hij naar wens het aantal
zoeksleutels uitbreiden (zoals het verboden zoeken-op-nummer) en bovendien kan hij het programma geschikt maken voor een ander platform
dan (in dit specifieke geval) DOS en Windows.
HP/DeTijd,
18-04-97
Microsoft tracht met Windows NT 5.0 een naam
op te bouwen als platform voor bedrijfskritische
applicaties, iets dat tot op heden voorbehouden
was aan de netwerkbesturingssystemen van Novell.
Personal Computer Magazine, december 1997
playbacken (<— Eng. to playback + -en), gebaren
m a k e n , vergezeld van de nodige mimiek, bij het
afspelen van een geluidsband w a a r o p iemand
zingt, die men d a n imiteert. Sinds de tweede
helft van de jaren zestig, m a a r eind jaren tachtig opnieuw populair geworden. —> lippen.
De meesten beperken zich tot een rondje 'playbacken' - dat is zo goed mogelijk op Barbara Streisand of Michael Jackson lijken en dan één van hun
nummers lippen.
Panorama, 07-05-85
... een wat mollige man die met pruik en in bloemetjesjurk de sterren van de hemel playbackt.
Trouw, 2^-08-9 <j
Er is een Colombiaanse jongen, Arturo, die een
nummer gaat playbacken.
Nieuwe Revu, OJ-T 1-97
play-off (<— Eng.), beslissingswedstrijd; in het
meervoud: nacompetitie, o.a. bij basketbal,
h o n k b a l en ijshockey. Sinds eind jaren zeventig.
Play-off: beslissingswedstrijd.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Chicago bleef ontredderd achter en miste de finales van de play-offs.
Nieuwe Revu, 1 f-10-97

plenty (<— Eng.), i n f o r m e d voor 'veel'.
... de gevallen waarin leerlingen stiekem hun cursussen gaan raadplegen in plaats van zich te ontlasten zijn plenty.
Herman Brusselmans: Prachtige ogen, 1984
Ik heb plenty ruilmateriaal voor jou.
Advertentie in Top 10,1-15 december 1987

pluche, regeringspositie, plaats in het kabinet,
gezien als iets aantrekkelijks w a a r v a n m e n
node afstand doet. In verbindingen als
gehecht aan het pluche; aan het pluche vastgebakken zitten. De u i t d r u k k i n g werd sinds het
midden van de jaren tachtig populair en is vermoedelijk gelanceerd door cDA-kamerlid H u i b
Eversdijk.

plof-bv, bedrijf dat louter opgezet w o r d t o m een
frauduleus faillissement te organiseren. Informeel. —> plankbedrij f,
rugzak-bv*.
Hij wist van hun plof-bv's, hun lease-Rolls Royces, de putten waar ze werkten, van hun handige
boekhouders en de enorme uurlonen die er werden
betaald.
Nieuwe Revu, 13-06-91
Dat er vaak wordt gewerkt via mafia-achtige
'plof-bv's' die, na enorme sommen ontwikkelingsgeld te hebben opgeslorpt, de lokale participanten
met grote schulden en de Chinezen met dikke
Zwitserse bankrekeningen achterlaten, is een verhaal apart.
Elsevier, 30-04-94

Sorgdrager zegt dat als de coalitiepartijen in het
Van Randwijck-debat geen vertrouwen in haar
hadden uitgesproken zij geen moeite had gehad op
te stappen. 'Ik zit niet aan het pluche vastgebakken.'
Trouw, 10-04-98

plofkoffer, koffer, gebruikt bij geldtransporten,
die in geval van een overval een geluidssignaal
geeft, een r o o k b o m doet ontploffen en vervolgens het geld o n b r u i k b a a r m a a k t met een verfb o m . H e t procédé bestond al in de jaren tachtig, m a a r het w o o r d kreeg pas begin jaren negentig bekendheid. In V l a a n d e r e n o o k intelligente* box; - koffer.
In Nederland wordt bij 70 procent van de geldtransporten een 'plofkoffer' gebruikt. Een ingebouwd tijdmechanisme zorgt ervoor dat de geldkoffer, na de geprogrammeerde vertraging, tot
1400 graden verhit wordt, dat er een sirene begint
te loeien, dat er rook tevoorschijn komt en dat ingebouwde verfpatronen ontploffen. 'Al het geld
wordt zo voor honderd procent onbruikbaar,' zegt
Adri Rots, directeur van producent Mactwin.
De Morgen, 31-12-97
In Nederland zijn de eerste prototypes van de
plofkoffer al tien jaar geleden door de ondernemers getest en grootschalig in gebruik genomen.
HP/De Tijd, 23-01-98
plooirok, voor de definitie zie pareltje*.
Maar bij de andere helft, de grijze plooirokken
die altijd hun huiswerk op tijd af hadden hoorden
ze ook niet.
Anja Meulenbelt: De bewondering, 1987

plug and play (<— Eng. 'de stekker erin en spelen'), nieuwe p c - s t a n d a a r d die ervoor moet zorgen d a t de computer allerlei nieuwe h a r d w a r e ,
zoals bijvoorbeeld een m o d e m of een printer,
automatisch herkent en configureert. De praktijk stemt tot nu toe nog niet overeen met de
theorie. Vooral populair geworden met de introductie van W i n d o w s 95 in 1 9 9 5 .
En omdat het bij de Mac altijd al veel gemakkelijker is geweest om randapparaten aan te sluiten,
stoppen Intel, Compaq, Microsoft en andere producenten veel energie in het tot stand brengen van
een systeem van hard- en softwarestandaards dat
'Plug and Play' wordt genoemd. Voor u betekent
dit dat u gewoon een nieuwe modem of C D - R O M speler kunt aansluiten en vervolgens een applicatie
draait die deze apparaten herkent.
Esquire, september 1994
Wie tien jaar geleden een Mac kocht en vandaag
tot een nieuw stuk toe te voegen hardware besluit,
hoeft de 'males' maar in de 'females' te steken en
hup... daar gaat ie. 'Plug-and-play' heet dat nu in
dePC-wereld.
Kijk, maart 199s
Een bekende reclamekreet in de computerwereld
is 'Plug & Play'. Dat betekent vrij vertaald: 'Insteken en draaien maar.' In feite een normale zaak.
Als u een boormachine koopt verwacht u ook dat
het insteken van boor plus voeding en één knopdruk het boorproces op gang brengen. Een uren
durend geknoei met allerlei vage instellingen
wordt door de koper niet op prijs gesteld. Helaas
betekent het starten van computeruitbreidingen
vaak Plug & Pray. D.w.z.: installeren en bidden
dat ie het doet.
Computerinfo,
september 1995
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In de praktijk blijkt het Plug & Play-idee nog niet
zo te werken als bedoeld.
Personal Computer Magazine, december 1996
Deel 2 handelt over de interface van dit besturingssysteem. Via de oos-geheimen komt Plug
and Play aan bod.
Computer thuis in bedrijf, december 1996
Plug and play. In de elektronica en automatisering is de aandacht meer en meer gericht op het afleveren van kant en klare, eenvoudig bedienbare
producten, die onmiddellijk gebruikt kunnen worden. Gebruikers willen geen complexe installatieprocedures, maar gewoon de stekker in het stopcontact steken en spelen.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het moderne zakenleven, 1996
De Plug & Play-ondersteuning werkt voorbeeldig. Je steekt de kaart erin en Windows 9 5 zegt dat
het nieuwe hardware ontdekt heeft.
Personal Computer Magazine, januari 1997
Plug-and-Play is de modekreet op zowat alle dozen van de huidige generatie geluidskaarten.
De Morgen, 29-03-97
plug-in (<— Eng.), (software)programma d a t aan
een ander c o m p u t e r p r o g r a m m a w o r d t toegevoegd. Vroeger bijvoorbeeld een spellingsprog r a m m a dat gebruikt kan worden in een tekstverwerker* (tegenwoordig s t a n d a a r d in zo'n
pakket).
Een van de leukste plug-ins voor je Internetbrowser is RealPlayer. Dat vinden kennelijk meer
mensen: het programma om audio en videobeelden
te ontvangen wordt per week ruim een half miljoen keer gedownload!
Net Werk, maart 1998
pluk-ze;pluk-ze-wet, informele a a n d u i d i n g voor
w a t in Art. 3 6e WvS ' o n t n e m i n g wederrechtelijk verkregen voordeel' heet. Deze uit 1993 daterende wetgeving dient tot het afromen van
crimineel verkregen winsten.
Ongeveer een jaar geleden is de 'Pluk ze'-wetgeving ingevoerd. Het ging om een ambitieus project, dat de bedoeling heeft om de criminelen in het
hart te treffen, dat wil zeggen hen te ontdoen van
alle winsten die zij met hun activiteiten behalen.
Vrij Nederland, 20-11-93
De 'Amerikanisering' van de misdaadbestrijding
voltrok zich in hoog tempo. In navolging van de
Amerikanen werd in 1993 de Pluk-ze-wet inge-
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voerd: de mogelijkheid om crimineel verkregen
vermogen te vorderen. Financiële instellingen - en
later ook advocaten - kregen een meldingsplicht
voor verdachte transacties boven de 25 duizend
gulden. Verder werd geïnvesteerd in financieel rechercheren.
Elsevier, o j-o 1-98
Om de Pluk-ze-wet een beetje te begrijpen moet
je eerst drie dagen op cursus.
Elsevier, 24-01-98
De afwikkeling van de erfenis-Bruinsma is voer
voor juristen. Een kale kip kun je niet plukken,
maar hoe zit het met een dode kip? Curieus genoeg
voorziet de Pluk-ze-wetgeving, bedoeld om het vermogen van criminelen af te pakken, niet in dit probleem.
Elsevier, 28-02-98
O p basis van de zogenoemde Pluk Ze-wetgeving
vorderde justitie het voordeel terug dat het tweetal zou hebben behaald door oplichting van de
bank.
Trouw, 10-07-98
plus modaal, meer verdienend d a n de modale
werknemer. -^Jan* Modaal;
modaal*.
De nieuwe zender RTL5 zal zich vooral richten op
jongeren, de plus modaal verdienende hoger opgeleiden en mannen.
Nieuwe Revu, 3 0-06-93
plussen en minnen, puzzelen; iets uitcijferen; de
voor- en nadelen van iets afwegen. Informeel.
Zo heb ik veel zitten plussen en minnen bij de
(vele) zinnen met dubbele ontkenningen.
Trouw, 27-01-95
Ik ben geen steriele boekhouder die een beetje zit
te plussen en te minnen.
Elsevier, 30-09-95
Als je de Bulls bekijkt, als je plust en mint, als je
nuchter nadenkt, dan zie je een hele matige groep
spelers bijeen, geleid door een dromer.
Nieuwe Revu, 10-06-98
poedergeld, zie citaat.
De consumptie van cocaïne in discotheken en andere openbare vermakelijkheden in Suriname zelf
lijkt nihil te zijn. Wel zichtbaar wordt het 'poedergeld' waarmee men de dollars aanduidt die in Suriname worden witgewassen.
de Volkskrant,
22-06-91

poencontract, contract w a a r m e e e n o r m veel
geld gemoeid is.
Premier Lubbers eist van de vakbonden dat zij
vast blijven houden aan loonmatiging. Zij moeten
hun achterban hier ook van overtuigen en bovendien niet ingaan op aanbiedingen tot loonsverhoging van de kant van de werkgevers. 'Als werkgevers hen poencontracten gaan aanbieden, dan kun
je 't wel schudden,' zo meent de premier.
NRCHandelsblad,
25-09-87

pogo (<— Eng., van het speeltuig pogostick, een
stok w a a r m e e men o p en neer kan springen),
p u n k d a n s waarbij o p en neer gesprongen
w o r d t . De p o g o werd in de jaren zeventig gelanceerd d o o r Sid Vicious van de Engelse p u n k groep T h e Sex Pistols.

Vorig jaar probeerde het kabinet nog door 'management by speech' te bereiken dat de lonen niet
te sterk zouden stijgen. Het kabinet had eerst ingezet op 3 procent, later mocht het ook 3,75 procent
worden, maar 4 procent was echt te veel. Volgens
de laatste ramingen van het CPB wordt het dit jaar
4,5 procent. Het geweeklaag van Lubbers en minister De Vries van Sociale Zaken om de 'poencontracten' was niet van de lucht.
de Volkskrant, 11-07-92

pogoën, o p en neer springen tijdens een p u n k concert; de pogo* dansen. Hoewel populair gem a a k t door een p o p m u z i k a n t , zou het pogoën
volgens bepaalde bronnen o n t s t a a n zijn o p
voetbalvelden.
Feest in de zaal met een gillende Die Hand tussen
de pogoënde skins.
Oor, 11-01-86
5000 mensen die uit de bol gingen, die stonden te
pogo-en, bloemen en zelfs horloges op het podium
wierpen.
Fabiola, december 1986
... ook het pogoën is een vorm van wolkenkrabberij, je probeert zo hoog mogelijk te komen.
Rob Schouten: Gestolen goed, 1989
Pogoën was heel gemakkelijk: je maakte nerveuze sprongen alsof je verschroeide aarde aanstampte. Het was meer een ritueel gevecht met jezelf dan
een dans. De pogo was hèt symbool voor de ongerichte woede onder punkers.
Hf'/De Tijd, 01-07-94
Harde en snelle punk met goede deunen waarop
het goed pogoën is.
Webber, december 1994
Ik houd van grunge, punk. Je kunt er lekker op
pogoën.
Nieuwe Revu, 29-01-97

Als Blankert pech heeft, moet hij zijn nieuwe slogan straks ietsje bijstellen: 'Nul vragen, leidt tot
poencontracten.'
de Volkskrant, 18-12-93
poepgrijper,-happer, a p p a r a a t o m h o n d e n p o e p
mee o p te scheppen. Poephapper o o k , in het
meervoud, schertsend voor schoenzolen met
een diep profiel, w a a r veel p o e p tussen blijft zitten wanneer men in een hondendrol trapt.
Hondebezitters in deze plaats worden bovendien
verplicht een 'poepgrijper' bij zich te hebben, een
die gratis door de gemeente wordt verstrekt of een
eigen apparaat. Voor het geval de hond zich ontlast op plekken waar dit verboden is.
de Volkskrant, 25-08-89
De Dog-Boy is een handzaam, lichtgewicht stokje waaraan een 'poephapper' is bevestigd. De tangen kunnen zich maar liefst vijftien centimeter
openen. Bukken is nauwelijks nodig, het zakje met
inhoud is eenvoudig te verwijderen en er wordt
zelfs een poeder bijgeleverd om - zonodig - de substantie te verharden.
Elsevier, 09-05-92
poepie, informeel voor 'schatje, dotje'.
Harry Connick Jr. is een poepie van 22. dat met
de soundtrack van 'When Harry met Sally' nummer 1 stond in Amerika...
Avenue, januari 1991

O p de dansvloer doet hij net op dat moment wel
een hele stevige pogo.
Nieuwe Revu, 22-10-97

pokkeherrie, informeel voor 'verschrikkelijk lawaai'.
Je probeert je eigen pokkeherrie zo goed mogelijk
te spelen.
Oor, 14-01-89
Dat we naar die pokkeherrie luisterden was onze
zaak, maar niet dat we er ook zo uit wilden zien.
Elsevier, 17-06-95
Ten slotte: scheurende pokkenherrie op 'Handsome' van de gelijknamige Newyorkse band, opzwepende rap van D J Kook op 'Let Me Clear My
Throat'...
HP/De Tijd, 28-02-97
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polderblindheid, vorm van versuffing die bij automobilisten kan optreden als gevolg van het
lang achter elkaar rijden over eentonige wegen.
De a a n d a c h t verslapt, er w o r d t vaak te hard gereden en de voorrangsborden bij kruisingen
worden te laat opgemerkt. H e t w o o r d is in de
jaren tachtig in z w a n g gekomen. In 1989 gehoord o p het televisiejournaal.

Zo gaar dar 111 Nederland. En zoals wi| weren,
kijkt her naburige buitenland ademloos roe, want
her 'Poldermodel' werkt. De verzorgingsstaat blijft
overeind en leverteen redelijke economische groei,
en, vooral, veel banen.
Elsevier, 1 7-02-97
Ritzen verhaalt van het Hollandse poldermodel
dat tegenwoordig overal in Europa geroemd
wordt...

polderjongen, eenvoudige jongen, afkomstig
van het platteland.
Hij is geen polderjongen die eindeloos wil overleggen.
NRCHandelsblad,
24-11-97
Wim Kok, het taaie gevecht van een polderjongen.
Titel boek van Piet Klein en Redmar Kooistra,
1998

HP/Delijd,
07-03-97
Dat zou op slag veranderen, als D66 Wijers op de
troon hijst. In dat geval zijn Fokker en de Wet op
de Economische Mededinging het bewijs dat D66
de partij is van de economische dynamiek en het
bejubelde 'Poldermodel'.
Elsevier, 22-0 3-97
Het relatieve succes van onze economie trekt internationale aandacht. Fransen en Duitsers vragen
zich af wat het geheim van het 'poldermodel' is. In
wezen is dit snel samengevat: een combinatie van
overlegeconomie en financiële discipline.
Trouw, 11-04-97
De burger van zijn kant eiste steeds meer beleidsruimte voor zichzelf op, waarbij zijn welbegrepen
eigenbelang richtlijn is. Van dit alles is het WAOdrama wellicht het beste voorbeeld, vooral omdat
echte arbeidsongeschikten als gevolg van de verloedering vervolgens genoegen moeten nemen met
lagere uitkeringen dan voorheen. Het zijn de schaduwzijden van het thans zo bejubelde 'poldermodel'.
Het Parool, 20-06-97

poldermodel, benaming voor de Nederlandse
consensus-economie onder het paarse' kabinetKok, gezien als voorbeeld voor het buitenland:
veel deeltijdbanen, een sluitende begroting,
v a k b o n d e n die constructief samenwerken met
de werkgevers. H e t poldermodel is hét recept
voor werkloosheidsbestrijding en d a a r d o o r in
de jaren negentig Nederlands bekendste exp o r t a r t i k e l geworden. O p 25-07-97 sprak het
NRC Handelsblad schertsend van het poldermodeltoerisme:
journalisten uit de hele wereld
k w a m e n zich vergapen aan het w o n d e r van het
poldermodello.
Vaak heeft men het ook over
het Nederlandse model of het Hollandse
mirakel. H e t Amerikaanse Business Week vertaalde
het begrip medio 1997 als tulip model. —> overlegmodel'.
Ze bleken het in hun analyse roerend met elkaar
eens te zijn. Het Nederlandse zakenleven loopt nu
internationaal voorop omdat er consensus is tussen overheid, bedrijfsleven en vakbeweging. 'Het
poldermodel', zoals dat schijnt te heten, is geslaagd.
NRC Handelsblad,
10-01-97
De zegeningen van het poldermodel worden bezongen: 'Binnen de Europese Unie wordt met stijgende bewondering gekeken naar de economische
prestaties van Nederland. De werkloosheid is er de
voorbije jaren gedaald. De inflatie is gering. En de
Maastrichtnorm zal moeiteloos gehaald worden.
Wat is het recept van deze Kok?'
Knack, 12-02-97
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Verhofstadt staat voor vernieuwing. En voor het
poldermodel.
Vrij Nederland, 21-06-97
Poldernederlands, Nederlands zoals het uitgesproken w o r d t d o o r vnl. jonge vrouwen die succesvol zijn in creatieve en artistieke beroepen,
afkomstig uit verschillende delen van Nederland. Deze uitspraakvariant, met veel aai-, auen a a u w - k l a n k e n , wijkt opvallend af van het
ABN . De t e r m werd bedacht d o o r Jos Wuijts,
een Eindhovens a n t i q u a a r en tevens de bibliograaf van de auteur A r n o n Grunberg. —> Verkavelingsvlaams'.
Alle soorten Nederlands zijn tegenwoordig gelijk, met één uitzondering: de variëteit die gesproken wordt door een succesvolle categorie Nederlanders: jonge vrouwen met een hogere opleiding.
Hun manier van spreken wordt door steeds meer

jongeren en mannen overgenomen en heeft blijkbaar prestige. De naam: Poldernederlands.
Noordzee, taal & letteren, maart/april 1998
polderpop,-rock, p o p - en rockmuziek van N e derlandse origine. —» Belpop*', Britpop*, Neder hop*.
Het einde van de Nederbeat kwam in zicht toen
de polderpop oprukte en de disco het zalencircuit
veroverde.
Elsevier, 19-03-94
We kennen in Nederland het fenomeen 'polderpop'. Dat is nooit echt doorgedrongen tot de wereldmarkt, maar in eigen land was het nog wel te
verkopen.
HP/De Tijd, 05-07-96
pole-position (<— Eng.), eerste startpositie bij
een grand-prixrace. O o k buiten de sport gebruikt, met de betekenis 'de beste uitgangspositie'.
Nigel Mansell vertrekt vanuit 'pole position',
maar hij trapt het gaspedaal niet helemaal in.
Panorama, 21-04-87
Bob Van Hooland, RUG-professor in bestuurswetenschappen, krijgt de pole-position op de Gentse
senaatslijst.
De Morgen, 13-11-87
Vanavond wordt opnieuw geknokt voor de poleposition in eerste klasse.
De Morgen, 21-10-89
'De BRTN moet in Vlaanderen het eerste tv-station worden,' stelt Strieleman formeel, 'met de
meeste kijkers en de grootste zendertrouwheid.'
Dat is natuurlijk net wat ze aan de Medialaan ook
willen. En VTM vertrekt vanuit 'pole position'.
Teek, september 1997
politiekcorrect (<— Eng. politically correct), de
neiging o m in taalgebruik en optreden angstvallig iedere zweem van discriminatie te vermijden, vnl. inzake o n d e r w e r p e n als ras, geslacht
en seksualiteit. Vaak gebeurt dit onder pressie
van belangengroepen, m a a r soms ook vrijwillig, o m zo een goede indruk te m a k e n . Politieke
correctheid s t a m t uit het Amerika van de jaren
zestig, w a a r het o n t s t o n d o p de c a m p u s s e n .
H e t streven o m vooral niet te discrimineren
leidt tot veelvuldig gebruik van eufemismen.
Z o w o r d e n gehandicapten in Amerika wel eufemistisch the fysically challenged 'de fysiek

uitgedaagden' genoemd. O o k afgekort tot pc*.
In het 'politiek correcte' en 'patriottisch correcte' Amerika is het even buitengewoon ' P C ' om in
een demonstratie tegen abortus als in die vóór de
invoering van de doodstraf mee te lopen.
Vrij Nederland, 05-06-93
Met uitlatingen als deze heeft O'Rourke in
zijn eentje een heel genre gecreëerd: rechtse cultuurkritiek waarom te lachen valt. In het Amerikaanse kritische spectrum vervult hij de rol van
politiek totaal incorrecte ironicus. En dat is een
verademing in het politiek correcte, intolerante
tijdperk waarin alle mogelijke kwalijke termen
door eufemismen worden vervangen, alsof de
kreupelen gaan lopen als zij fysiek gehandicapten worden genoemd en de gastarbeider meer betaald krijgt nu hij wordt aangesproken met allochtoon.
HF'/De Tijd, 16-07-93
De moraal van de hedendaagse aidsprofessionals
is, dat het niet goed is om te moraliseren. Dat is bijna een 'politiek correcte' houding geworden.
Vrij Nederland, 18-12-93
Angela Davis was in Nederland. Ja, ze leeft nog
en nee, ze heeft geen afro meer. Terloops herinnerde ze eraan dat de term 'politiek correct' uit de jaren zestig stamt en gebruikt werd om de zogenaamde 'salonrevolutionairen' mee aan te duiden:
mensen die altijd precies wisten hoe de wereld verbeterd moest worden, maar, in tegenstelling tot de
actievoerders, nooit iets deden om dat doel dichterbij te brengen.
Opzij, juni 1994
Quake is het tamelijk geniale product van idsoftware, een bedrijfje dat zich afzet tegen alle digitale en politiek correcte conventies, en dat keer
op keer toeslaat.
de Volkskrant,
19-10-96
politiek handwerk, de dagelijkse bezigheden van
politici. Sinds het begin van de jaren tachtig.
En daarom begon hij pas deze week - net zestig
jaar geworden - aan zijn 'derde leven', dat van
schrijver. Z o had hij het weliswaar altijd gewild,
maar het moment van afscheid van het politieke
handwerk was veel abrupter aangebroken dan verwacht.
HP/De Tijd, 26-08-94
Wellicht durven kiezers inderdaad niet zo makkelijk hun stem uit te brengen op een partij die
geen kans maakt op regeringsdeelname en zijn ze

513

simpelweg niet onder de indruk van het zogenaam
de 'politieke handwerk' van de partij.
HP'/De Tijd, 03-03-95
De kritiek was dat ik zogenaamd het politieke
handwerk niet beheerste.
Nieuwe Revu, 26-11-97
politiesurveillant, a m b t e n a a r in politie-uniform
die louter voor ongevaarlijke klussen w o r d t ingezet. Hij of zij is wel in dienst van de politie,
draagt hetzelfde uniform als een echte agent,
m a a r is te herkennen aan slechts twee strepen
o p de schouderepaulet, terwijl zijn of h a a r volw a a r d i g e collega er drie of vier heeft. Een surveillant draagt ook geen w a p e n , m a a r heeft wel
opsporingsbevoegdheid, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld een stadswacht*.
Het WD-kamerlid Dijkstal sprak, in reactie op
het kabinetsvoorstel, als enige de vrees uit dat de
komst van de politiesurveillant de status van de
politie in zijn totaliteit zal verlagen.
de Volkskrant, 08-05-92
De politiesurveillanten - nu veelal met een tijdelijk contract op zak - krijgen in de toekomst wellicht een vaste aanstelling bij de politiekorpsen.
Trouw, 21-03-97
polygebruiker, junk die meerdere drugs gebruikt.
Halverwege de jaren tachtig diende zich het probleem aan van verslaafden die verschillende drugs
door elkaar gebruikten, in de wandeling polygebruikers geheten.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
polyseksueel, biseksueel.
Discussieleidster Dorelies Kraakman, universitair docente homo- en lesbische studies, vertelde
tijdens het bi-forum dat een aantal van haar studenten zich polyseksueel of multiseksueel noemt.
Opzij, december 1997
porno, acroniem van postmodern*,
postmodernist. Informeel.
Porno-dans in Holland Festival.
Vinyl, juni 1987
Als het 's ochtends mooi weer is roept een
'porno': 'Het wordt vandaag weer een mak-simale
dag!'
Haagse Post, 19-09-87
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... de porno-gevoelige Hapo.
Vrij Nederland, 01-10-87
pomp: door d e - g a a n , informeel voor 'van mening veranderen'.
Als de bevolking voor kandidaat Y kiest, wordt
het voor de Kroon moeilijk toch voor kandidaat X
te kiezen. De VVD is op dit punt totaal door de
pomp gegaan.
Trouw, 05-06-98
pool (<— Eng.), het gezamenlijk vergaren van
bronnen en informatie d o o r een aantal rivaliserende journalisten wanneer individuele
nieuwsgaring te lang zou duren; groep samenwerkende journalisten. Pools w o r d e n bijvoorbeeld gevormd bij het verslaan van oorlogstoestanden.
Terug naar het presidentiële Paleis, alwaar een
geselecteerd groepje journalisten - een pool noemt
men dat in vaktaal - van de persbureaus U.P.I.,
Reuter, Capitol, Benelux Press, A N P , alsmede De
Telegraaf en Playboy de gelegenheid werd geboden
om de prachtige Hoofdzaal te fotograferen.
Playboy, augustus 1985
Er was, de Amerikanisering van het overheidsapparaat lijkt niet te stuiten, een zogenaamde 'pool'
geselecteerd van een beperkt aantal fotografen.
Haagse Post, 19-07-86
Anderzijds is het ook zo dat een krant die niet aan
de 'pool' wenst deel te nemen, maar liever een eigen reporter stuurt, altijd die vrijheid behoudt.
De Morgen, 16-05-87
poorten, bij het voetballen de bal tussen de benen van de tegenspeler doorspelen. Geldt als
vernederend. Jargon.
'Gepoort' is het woord. Het geldt als de ultieme
vernedering van een voetballer. Danny Blind overkwam het in de eerste helft tegen Juventus. Jugovic
speelde hem de bal royaal tussen de benen door en
ging ermee aan de haal, terwijl Blind als een gebroken zuil achterbleef.
NRC Handelsblad,
10-04-97
Als rechtsback liet hij zich gemakkelijk 'poorten'
maar hij voelde daarover geen enkele gêne en vocht
zich steeds weer terug in hernieuwde duels.
Nieuwe Revu, 04-06-97
... hij moest en zou overwinnen. Als hij zijn 'gelijke' dan, bij wijze van ultieme vernedering 'poortte'
verscheen er een besmuikte lach rond zijn lippen.
Nieuwe Revu, 20-05-98

poot, afdeling of belangrijk onderdeel van een
bedrijf. Sinds de jaren tachtig.
Groei valt ook te verwachten in sectoren waar
Schuttersveld nog niet actief is, zegt Wolters.
Daarbij valt te denken aan de aankoop van een
nieuwe handelspoot.
Elsevier, 13-12-97
Het concern heeft nu drie poten. De eerste poot is
het in Denemarken gevestigde, maar vanwege het
gunstige belastingklimaat, de stabiliteit en de soepele financiële regels in Nederland geregistreerde
IKEA-concern.
HP/De Tijd, 09-10-98
popclip, muntje van k a r t o n of kunststof met het
plaatje van een popster. —> flippo*.
De komende maanden stopt de koekjesfabrikant
meer dan zeven miljoen pop-clips in 25 uitvoeringen in pakken Sultana en Sultana mini's.
Trouw, 09-08-96
popdichter, dichter die zijn werk o p een p o d i u m
v o o r d r a a g t of uitschreeuwt. Een bekend voorbeeld is Jules Deelder. —>
optreeddichter*.
Ze worden de podiumdichters genoemd, of de
poëzieperformers, soms de popdichters. Ze treden
op in Appelscha, Groningen, Ridderkerk, Veendam, Maastricht, Amsterdam, Zierikzee. In cafés,
schouwburgen, buurthuizen, scholen, culturele
centra, kerken, dorpshuizen en gehuurde zaaltjes.
Ze nemen niets mee dan zichzelf en een bundeltje
papieren.
Playboy, 08-08-86
popi(e), informele afkorting van ' p o p u l a i r ' .
Sinds de tweede helft van de jaren tachtig.
Vooral jeugdtaal.
Swatch, nog steeds. De doorzichtige Swatches
zijn inmiddels al popi vanwege de antiquiteitswaarde.
Haagse Post, 21-11-87
Ten eerste is dit taalgebruik veel te turbo geworden om nog acceptabel te zijn voor mensen die zich
niet popi wensen uit te drukken, en ten tweede weten de 'heren' (kan ook al niet meer) zelf veel te
goed dat hun een twijfelachtig compliment wordt
gemaakt.
Elsevier, 21-03-91
Die burgemeester, zo'n slapjanus die niet tegen
hem op kon en nu de slippen draagt van die popipartij Ons Belang, een partij die het grootst is ge-

worden met loze beloften en café-praat.
HP/De Tijd, 20-12-96
Ik zag Wilma bij ' O N T B I J T - T V ' . Het was mij allemaal véél te popie.
Nieuwe Revu, 29-01-9 j
Popie Jopie, schertsende slangbenaming voor
p a u s Johannes Paulus 11; meer algemeen voor
een populair figuur. H e t d u o Spaan-Vermeegen
introduceerde de bijnaam in 1985 in h u n VARAp r o g r a m m a Pisa, bij gelegenheid van het p a u s bezoek aan Nederland. Veel eerder al, ca. 1 9 6 8 ,
stond er op een protestbord van een demonstr a n t in P a r a m a r i b o te lezen: Jopie is popi. De
n a a m Jopie sloeg daarbij o p de toenmalige premier J o h a n Adolf Pengel (Onze Taal, oktober
1997)Wat is in?... Vooruitlopend op het bezoek van de
Paus een Popie Jopie-zwaaisjaal bij Pisa bestellen.
Oor, 06-04-85
... en een koekjes soppende Popie Jopie, dat vonden wij leuk.
Vrij Nederland, 06-04-85
De markt van het populaire boek kent op dit moment twee trends: Godsdienst met bestsellers als
'Het verhaal gaat', de popi-jopie bijbel-remake van
Nico ter Linden...
HP/De Tijd, 14-03-97
Haal de getapte jongen weg en de verwijtende
blikken naar het slachtoffer blijven. Door hem is
de popi-jopi weg.
HP/De Tijd, 25-04-97
VN is wat meer popie jopie geworden.
ZIN, september 1997
poppers (<— Eng. 'knallers'; vanwege het geluid
d a t de capsules m a k e n ) , snuif capsules of -ampullen, gebruikt o m het fysieke plezier tijdens
de coïtus te verhogen. Erg populair onder h o moseksuelen. Sinds het begin van de jaren tachtigNu hij echter liever met zijn neus in de poppers
hangt dan zich zorgen te maken om het eindprodukt heeft hij niet kunnen voorkomen dat Sherwood de winkel overnam.
Vinyl, februari 1986
Verder veel fashion-gepeupel, poppers snuivende
nichten en ecstasy slikkende rechtenstudenten.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Zo is het in de meeste discotheken toegestaan een
joint te roken of poppers te gebruiken.
Nieuwe Revu, 28-02-91
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Hoewel poppers veel worden gebruikt ter verhoging van de feestvreugde op de dansvloer en in bed,
zijn ze zeer zeker niet de oorzaak van aids.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199 s
Bij de piespoort op de Dam siste hij, zonder me
aan te kijken: 'Hasj... speed... poppers.'
A.F.Th, van der Heijden: Onder het plaveisel het
moeras, 1996
Veel poppers, porno en een darkroom.
HP/De Tijd, 13-06-97

>
• .111 tic H\ rds in hun meer poppy gitaarsongs
Oor, oi;-''2-,Vv
Drie échte songs, poppy en zachtmoedig.
Vinyl, september 1986
in de afdeling alternatieve maar poppy pop.
Fabiola, november [986
Zo verrassend als doorbraakplaat 'Hollywood
Town Hall' is-ie niet, waarschijnlijk omdat ze hun
country-roots een beetje hebben losgelaten en voor
een wat meer 'poppy' geluid hebben gekozen.
HP/DeTijd,
02-05-97

poppetjes, mensen die gezocht w o r d e n o m een
bepaalde, met n a m e een politieke, functie te
vervullen. Informeel; vooral in de verbinding
we moeten de poppetjes nog invullen.
De bezetting van het nieuwe kabinet zou het afsluitende paarse vuurwerk moeten opleveren, beloofde Kok twee weken geleden. Het werd een
moeizame bevalling, waarop Wallage repliceerde
met: 'Daar komen de mooiste kindjes van.' De achteloze manier waarop de poppetjes werden benoemd, is niet erg veelbelovend.
HP/DeTtjd,
16-08-94

popu, hetzelfde als popi(e)". Informeel.
Het is nu zover met me gekomen dat ik Jos Brink
moet complimenteren voor de popu-manier waarop hij met zijn gasten omgaat.
Opzij, januari 198'7

Voorheen onderhandelden de partijen over de
ministeries zonder namen te noemen van kandidaat-bewindslieden. Daar moesten de coalitiepartners maar naar gissen. 'Achter elke kaart zit een
pop,' was het parool. Dit keer noemden de partijen
wèl de namen van de mensen die ze in gedachten
hadden voor een bepaalde post.
Elsevier, zj-08-94
Toen bleek dat Nijpels het vertrouwen van zijn
fractie had verloren, werd besloten dat hij alleen
de eerste fase van de formatie-onderhandelingen
mocht voeren - tot aan het moment dat er over 'de
poppetjes' gesproken zou gaan worden.
HP/DeTijd, 14-04-9°)
Politiek heet nu haast altijd 'het politieke spel' en
ministers 'de poppetjes'.
Opzij, juni 1998
De formatie is bijna rond. Paars 11 was deze week
nog even druk doende met het geschuif van de poppetjes, zoals dat in Den Haag zelfgenoegzaam
heet...
NRC Handelsblad, 31-OJ-98
poppy (<— Eng.), commercieel; leuk klinkend.
W o r d t gezegd van gemakkelijk in het oor liggende (pop)muziek.
Qua muziek bewandelt Sneaky Feelings de paden
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porcocide ('varkensdoding', n a a r anal, van
genocide), het doden van varkens; vooral
gebezigd tijdens de varkenspestepidemie van
1997.
Om de druk te verlichten, is er een opkoopregeling, die voor zeventig procent door de EU wordt
betaald. Er was er al een voor 800.000 dieren, en
Europees landbouwcommissaris Franz Fischler wil
dat aantal met nog eens 1,7 miljoen uitbreiden.
Dat betekent dat er zeker tweeëneenhalf miljoen
dieren moeten worden gedood, nog afgezien van
die op besmette bedrijven. De capaciteit voor deze
porcocide is volstrekt ontoereikend.
HP/DeTijd,
1S-04-97
portefeuille: met zijn - rammelen, wapperen,
zwaaien, het dreigen met ontslag, met n a m e
door een bewindspersoon.
Stapt Jan Pronk op? Vorige week wapperde de
minister van Ontwikkelingssamenwerking met
zijn portefeuille, maar wij wisten meteen: natuurlijk stapt-ie niet op.
b.lsevier, 1 6-0 s -9/
Want Lubbers had op de CDA-partijraad (z^-i 1)
verteld dat hijzelf Simons had voorgehouden dat er
in de Eerste Kamer, over dat 'plan', niet met portefeuilles gerammeld moest worden.
Vrij Nederland, 14-12-91
Pas op de valreep wisten de PvdA-bewindslieden
op onderwijs, Ritzen en Wallage, de aandacht naar
zich toe te trekken door met hun portefeuilles te
zwaaien.
Het Parool, 18-04-92

'Wie met zijn portefeuille wappert, raakt hem
soms kwijt,' zei Wallage over Tommei.
Elsevier, 08-04-95
portiekfunctionaris, in A m s t e r d a m : bemiddelaar
tussen bewoners in een wijk of flatgebouw. De
portiekfunctionaris, aangesteld d o o r de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties,
probeert door middel van zgn. 'kennismakingsgesprekken' conflicten tussen bewoners o p te
lossen over bijvoorbeeld geluidsoverlast of
huisvuil o p straat.
In Amsterdam stimuleren sinds vorig jaar 'portiekfunctionarissen' van acht woningbouwverenigingen gesprekken tussen bewoners over ondermeer het schoonmaken van het trappenhuis en het
buiten hangen van de was. 'Wij willen de aanzet
geven om ze kennis met elkaar te laten maken. Niemand kent elkaar meer, dat leidt tot spanningen.'
Het Parool, 19-09-92
Verhuurders stellen 'portiekfunctionarissen'
aan, die de communicatie in een trappenhuis proberen te bevorderen.
HP/De Tijd, 03-10-97
portocabin (<— Eng. handelsmerk, van portable
+ cabin), bouwkeet.
Er werd ook een poging gedaan de portokabin
van Perron Nul in brand te steken.
de Volkskrant, 23-07-93
'Het is wel goed hier. Een beetje televisie kijken
en een bed zonder luizen,' zegt William. 'Maar het
lijkt de bajes wel.' Dat geldt ook voor de tweede
nachtopvang bij Hillegersberg-Schiebroek. Portocabins met agenten, prikkeldraad, honden en
schijnwerpers wekken associaties met een Siberisch strafkamp.
NRC Handelsblad,
13-01-95

Positieve discriminatie is op het ogenblik een
noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk: omdat het
vrouwen helpt een enorme achterstand op allerlei
gebied een beetje in te lopen; kwaad: omdat het
nooit goed is mede benoemd te worden omdat je
een vrouw (of een man) bent, in plaats vanwege je
bekwaamheden.
Opzij, mei 1988
De term 'positieve discriminatie' kan inmiddels
weer verdwijnen uit de sociale turbotaai. Het heet
nu positieve actie.
Onze Taal, oktober 1988
Als vrouwen via positieve actie functies dreigen
te veroveren die mannen voor zichzelf hadden gereserveerd, reageren die alsof de bliksem rechtstreeks in hun pik geslagen is.
Opzij, januari 1989
We hebben het tegenwoordig vaak over positieve
discriminatie, over voorrang verlenen aan achtergestelde groepen.
Het Parool, 24-03-90
In 'Disclosure' pikt in het kader van de positieve
discriminatie - nog zo'n hedendaagse uitwas - een
vrouwelijke collega zijn promotie in.
Nieuwe Revu, 11-01-95
'Positieve discriminatie', later omgezet in het
vriendelijker klinkende 'positieve actie', werd een
gangbaar begrip. Om de achterstand van vrouwen
op de arbeidsmarkt versneld weg te werken, genieten vrouwelijke sollicitanten 'bij gelijke geschiktheid' de voorkeur.
Elsevier, 14-01-95
Maar ook als inhoudelijke punten worden aangeroerd, zoals allochtonen, positieve discriminatie
en emancipatie, raakt de stemming al gauw geprikkeld.
HP/De Tijd, 11-04-97
positieve grondhouding, zie

posi, slangafkorting van positief.
Maar laten we eerst even afrekenen met de Yup;
we zijn er al te lang 'posi' over geweest: Yup is out.
Man, april 1987
positieve actie;-discriminatie, voorkeursbehandeling voor vrouwen en kleurlingen bij het verstrekken van b a n e n . Vnl. feministisch jargon.
Binnen een half jaar moet elk departement gaan
werken met een positief actieprogramma voor
vrouwen.
Opzij, maart 1987

grondhouding*.

positivo, iemand met een positieve instelling.
Vnl. jeugdslang. —> negativo*.
Jullie staan bekend als positivo's. Gaat dat zover
dat een onderwerp als zeg... de dood taboe is?
Oor, 02-11-85
In dat schimmige wereldje kenden ze collega-therapeut Karel Schellens als een lieve en behulpzame
positivo, die met zijn magnetiserende gaven veel
klanten trok.
Elsevier, 25-04-87
Jonathan Richman, de gelukkigste man op
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aarde, positivo tot in het graf...
Oor, 11-02-88
Heeft de cynicus Reed plaats gemaakt voor de
positivo Reed?
Nieuwe Revu, 16-02-89
Heeft u ook zo genoeg van het leger positivo's?
Van positief denken als oplossing en dooddoener?
Opzij, december 1997
Hij noemt zichzelf een 'ongelooflijke positivo'.
Vrij Nederland, 02-05-98
posse (<— Am.-Eng. ' t r o e p , groep'), buurtgebonden fop/jo/Agemeenschap; groepje h i p h o p pers uit één b u u r t . Een A m s t e r d a m s e b a n d heet
T h e O s d o r p Posse. Vooral jeugdtaal
De Amsterdamse Posse was afgelopen weekeinde
in Londen.
Elsevier, 31-10-87
Als hij de volgende avond het podium van de Amsterdamse Edenhal betreedt, wordt hij begroet met
het lawaai uit de fluitjes van een blanke én zwarte
Hollandse 'whistle posse'.
Oor, 28-11-87
De mannen van Youthman's Promotion Sound
System en bijbehorende posse lopen constant in de
weg.
Oor, 10-09-88
Hij is nooit alleen, want een beetje rapper gaat
nergens heen zonder rugdekking van zijn posse.
HP/DeTijd,
10-01-92
De posse heeft zijn eigen terrein. De leden van de
posse delen eikaars problemen. De leden van de
posse weten alles van elkaar en zullen elkaar nooit
bedonderen.
Nieuwe Revu, 11-05-94
De posse's van beide rappers stonden met getrokken vuurwapens tegenover elkaar, en hoewel er
uiteindelijk geen schot gelost werd, bleef de sfeer
zwanger van geweld.
Nieuwe Revu, 09-04-97
postfeminisme, het geloof in allerlei ideologieën
die gebaseerd zijn o p het feminisme van de jaren zeventig.
postfeministe, iemand die geloof hecht a a n de
w a a r d e n van het postfeminisme*
en dit ook
verkondigt.
Wat die postfeministen doen is alleen maar Freud
amenderen: 'Wat willen vrouwen nog meer?'
Vrij Nederland, 26-12-87
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postmodern, in overeenstemming met het postmodernisme: het verwerpen van het 20steceuwse modernisme in de kunst en het incorporeren van een verscheidenheid aan klassieke en
historische stijlen en technieken. De n a d r u k ligt
o p de vorm en de creatieve verbeelding. De term
werd oorspronkelijk gebruikt in de Engelstalige
literaire kritiek, voor het eerst in 1971 door de
Amerikaanse criticus Ihab H a s s a n in zijn The
Dismemberment
of Orpheus: towards a postmodern literature, en vervolgens in 1979 in La
condition postmoderne:
rapport sur Ie savoir
van de Franse filosoof Jean-Francois Lyotard.
Tegenwoordig ook meer algemeen m.b.t. alles
w a t u l t r a m o d e r n is.
Over het effect van Class of 1984 hoeft men zich
weinig illusies te maken. Het is een goed gemaakte
actiefilm over post-moderne knokploegen in
punkuitrusting op Amerikaanse scholen.
NRC Handelsblad,
12-11-82
... een gedachte over taal die je regelmatig in
'postmoderne literatuur' aantreft.
Vinyl, juni 198^
... deze vleesgeworden postmoderne verveling
anno 1986.
Vinyl, juni 1986
... het postmoderne liefdeslied 'If I love you'.
Oor, 03-10-87
In de jaren vijftig heette de drager van een zwarte
trui een 'existentialist', ook als hij geen kennis had
genomen van de geschriften van Sartre en Camus,
en tegenwoordig is alles 'Post-modern' wat de klok
slaat, of 'Porno' voor wie zelfs het klepeltje niet
kan vinden.
Haagse Post, 30-01-88
Ga je naar een keurige gelegenheid, dan voelen
de ouders zich weliswaar thuis maar gaan de kinderen klieren, en ga je naar een postmodern café,
dan kunnen pa en ma wel eens vlekken in de hals
krijgen van benauwdheid.
Avenue, oktober 1989
postorderbruid, bruid uit O o s t - E u r o p a of uit een
ontwikkelingsland die m e n k a n 'bestellen', als
ging het om een artikel uit een postordercatalogus.
De schrik voor schijnhuwelijken is zodanig toegenomen, dat ook bonafide vreemdelingen tegenwoordig een zware administratieve lijdensweg
moeten afleggen om met een Belg te trouwen. Dat
geldt ook voor de zogenaamde 'postorder-

bruiden', en het zal er niet op verbeteren, sinds het
Filippijnse parlement vorige week een wet gestemd
heeft om het systeem van 'mail order brides' strafbaar te stellen.
Knack, 18-04-90
potenrammer, iemand die h o m o ' s in elkaar
slaat. Slang. Vgl. Engels slang gaybasher.
Hij en zijn vrienden, vertelde hij, hadden zich bij
de Amsterdamse gemeenteraad beklaagd over 'potenrammers'.
Gerrit Komrij: Averechts, 1980
Het barst al van de potenrammers in de binnenstad.
Gerard Cox en Rients Gratama: Perestrojka, 1988
Zoals ik daar op het veld op de grond lig met die
potenrammers om me heen, dan is het macho-gedrag er wel af.
HP/De Tijd, 02-05-97
potentiepil.voor de definitie zie erectiepil* en
Viagra''.
Sinds de uitvinding van de potentiepil zijn er
meer inktmoleculen gevloeid dan zaadcellen.
De Standaard, 28-10-98
potje, sportslang voor 'wedstrijd'. Sinds het begin v a n de jaren tachtig. —» oefenpotje*.
'Na mijn lange blessureperiode kijk ik toch met
tevredenheid terug op dit toernooi,' concludeerde
Jagerman. 'Dit mag dan een wat minder potje zijn
geweest, ik voel toch dat het de goede kant uit
gaat.'
Het Parool, 01-06-91
'Straks speel ik al mijn vierde potje op gras. Dat
is me nog nooit gelukt,' jubelde de tennisser, die
vorige week in Halle in de eerste ronde door Kafelnikov werd uitgeschakeld.
Trouw, 20-06-97
Men speelde twee potjes tot de z i .
Nieuwe Revu, 23-12-97
potloodventer, slang voor 'exhibitionist'. A a n vankelijk vooral politietaal. Sinds begin jaren
tachtig.
De 'potloodventers', zoals wij hen noemen, worden steeds actiever.
A.C. Baantjer: De magische zeven, 1986
En Nijpels had ik graag als potloodventer gezien.
Haagse Post, 04-06-88
Later kwam hij als rechercheur bij de kinder- en

zedenpolitie in Hilversum te werken. Was ook een
mooie tijd. Met tact en psychologisch inzicht loste
je een boel op. Z o was er bijvoorbeeld die 'potloodventer', die op stille bospaadjes al menige jonge vrouw de stuipen op het lijf had gejaagd.
Vrij Nederland, 15-06-91
potteus, lesbisch; vooral in de verbinding potteus bewustzijn.
Informeel.
Dus wij waren volkomen onterecht blij toen
Rosa destijds afstudeerde op haar potteus bewustzijn.
Koos Meinderts en Harrie Jekkers: Tejo, 1983
Aan de bar zit een meisje in een geruit overhemd
en met potteus kort geknipt haar.
Haagse Post, 31-01-87
De interviewer haalde haar ongeëvenaarde populariteit aan in potteus-feministische kringen.
Oor, 17-12-88
powerdressing (<— Eng.), kledingstijl w a a r m e e
m e n duidelijk m a a k t dat m e n een stevige positie in de zakenwereld inneemt. M o d i e u z e t e r m
die begin jaren tachtig in z w a n g k w a m .
Hoekige schouders, korte rokken, hoge hakken
en massa's allure. Jaren-negentig-minimalisme
flirt met jaren-tachtig-powerdressing. Wensdroom, wilskracht of waarzeggerij ?
Weekend Knack, 02-04-97
powerdrinks (<— Eng.), drankjes met een sterk
opwekkende werking; p e p d r a n k e n .
Met het aantrekken van de paddestoelenmarkt
nam het assortiment toe, het kaalkopje en de
Mexicaanse paddestoel kregen in de steeds vollere
schappen van het winkeltje in de Kerkstraat gezelschap van een breed aanbod van smartmiddelen,
variërend van power-drinks en vermoeidheidbestrijders voor de partyganger tot mysterieuze psycho-actieve kruidenmixen.
HP/De Tijd, 17-01-97
Powerdrinks, stimulerende drankjes die heel wat
cafeïne bevatten, horen niet op de markt thuis. Er
bestaat namelijk het gevaar dat uitgaande jongeren
een overdosis cafeïne innemen, meent de verbruikersorganisatie Test-Aankoop.
De Morgen, 14-03-97
powerpop,-rock (<— Eng.), melodieuze commerciële popmuziek met luid versterkte gitaren.
Sinds eind jaren zeventig een tijd lang populair.
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'If she knew what she wants' is krachtige, doch
gladgeweven powerpop.
Humo, 13-06-85
The Bat fish Boys maken stevige powerpop geworteld in de beste Amerikaanse traditie.
Vinyl, november 1986
Volwassen powerrock met een vette knipoog
naar de Amerikaanse markt.
Fabiola, mei 1987
Stevige gitaren, prachtige koortjes, fraaie liedjes,
opwindende powerpop.
Nieuwe Revu, 06-11-96
Redd Kross, een Californisch viertal dat sinds
'79 handelt in melodieuze powerpop, toog donderdagavond op prospectie naar Brussel en greep de
gelegenheid aan om in de AB-Club een handvol
songs uit de gloednieuwe elpee 'Show World' voor
te stellen.
De Morgen, 08-03-9-/
ppm, afkorting van
participatiemaatschappij,
een onderneming ter financiering van vennootschappen die te klein zijn om zelfstandig toegang te hebben tot de k a p i t a a l m a r k t .
In enkele jaren hebben door de ppm's gefinancierde ondernemingen tienduizend arbeidsplaatsen gecreëerd.
Vrij Nederland, 05-10-91
praatbarak, in Vlaanderen een pejoratieve aanduiding van het parlement. Sinds begin jaren
tachtig.
Josette, een personeelslid van het overgangsparlement in Kinshasa, heeft het allemaal al gezien en
gelooft niet dat een praatbarak zoals het overgangsparlement veel kan opleveren.
De Morgen, 12-05-97
praatbox, voor de definitie zie
babbelbox'.
ABc'ers bellen gezamenlijk naar de zogeheten
praatboxen. Dat zijn oé-lijnen waar meerdere bellers in de gelegenheid komen met elkaar van gedachten te wisselen over de jongste wilde fantasieën.
de Volkskrant, 12-11-88
praathuis, sociale ontmoetingsplaats.
Daarin zou een praathuis te vinden moeten zijn,
'ofte wel café annex ontmoetingshuis voor praters,
eters en drinkers, plannenmakers en warhoofden'.
Vrij Nederland, 21-12-85
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praatradio < Eng. talk radio), radiozender
w a a r o p of r a d i o p r o g r a m m a waarin luisteraars
aan het woord komen over een actueel onderw e r p , bijvoorbeeld de winkelsluitingswet, de
prijs van medicijnen, de rol van de v a k b o n d e n ,
de opsporingsmethodes van de politie. Het
fenomeen is in de Verenigde Staten al een aantal jaren geleden o n t s t a a n . Begin jaren negentig
werd het ook bij ons populair. —> talkradio'.
Het uur praatradio is in 1992 ontstaan toen de
publieke omroepen inzagen dat Radio 1 herkenbaar moest worden voor de luisteraar.
Elsevier, 21-01-95
Sommige van die 'praatradio's' bepleiten het ombrengen van Sarah Brady, een activiste op het gebied van wapenbeperking en weduwe van een
kreupel geschoten assistent van president Bush.
Elsevier, 1 1-05-95
OR-woordvoerder Hans Otte van VNR: 'Van zijn
media-adviseur Collin Walters kregen we begin
april weer 'ns een plan aangereikt om van VNR een
pretzender te maken met vooral veel jonge krachten, zonder Haagse redactie en bovenal praatradio
over sex.'
Nieuwe Revu, 08-05-96
Omdat praatradio in Nederland nog in de babyslofjes staat en het in Amerika (waar op 1300 van
de 6000 radiostations louter wordt gesproken) al
decennia een succes is, nodigde Roos talkradio-expert Peter Laufer uit die in dat land aan de wieg
stond van een aantal praatstations.
Nieuwe Revu, 29-01-97
Prader-Willisyndroom, ontwikkelingsstoornis
bij kinderen. Kenmerken zijn bijvoorbeeld
dwerggroei met kleine handen en voeten; mentale achterstand; zwaarlijvigheid.
Als het aan Dick Swaab ligt, zal het onderzoeksterrein van de Nederlandse Hersenbank zich in de
nabije toekomst nog verder uitbreiden. Hij zou
ook ziekten als schizofrenie en het 'Prader-Willi
syndroom' (een ontwikkelingsstoornis bij kinderen) bij het project willen inlijven.
Vrij Nederland, 11-09-93
precisiebombardement, n a u w k e u r i g b o m b a r d e m e n t o p niet-burgerlijke doelen. Een van de
weinige termen die resten van de Golfoorlog uit
1 9 9 1 . —» chirurgisch"
bombardement.
Dat wil zeggen dat iedere militaire actie gefiatteerd moet zijn door de Verenigde Naties en het

Congres. Dat geldt voor de gedeeltelijke opheffing
van het wapenembargo, de precisie-bombardementen en de bescherming van de veilige gebieden.
de Volkskrant, 08-05-93
Dat zeker de helft van de Amerikaanse precisiebombardementen op Bagdad en omstreken op de
verkeerde plaatsen terechtkwam en dat een aanzienlijk percentage van het gewone soldatenvolk
thuis zit met mysterieuze aandoeningen, komt niet
aan de orde.
Nieuwe Revu, 15-01-97
In de Golfoorlog van 1991 verloren duizenden
Iraki's het leven bij 'precisiebombardementen' die
hun doel misten.
De Morgen, 24-02-98
preektijger, slang voor 'dominee'. —> -tijger".
Falwell ontpopte zich evenwel als een formidabele preektijger die wist, hoe hij de mensen naar de
kerk moest krijgen én hen het geld uit de zak kon
kloppen.
NRC Handelsblad, 31-08-85
pref (<— Eng. preferred ordinary share), preferent aandeel, d.i. een aandeel w a a r a a n enig
voorrecht boven de gewone aandelen is verbonden: het geeft bijvoorbeeld bijzondere rechten
m.b.t. winstdeling, zeggenschap, uitkering bij
liquidatie.
Als commissaris in het bedrijfsleven maakte hij
bij twee ondernemingen mee dat uit voorzorg
'prefs' werden uitgegeven: Hollandsche Beton
deed dat uit vrees voor Arabische penetratie, terwijl Desseaux Tapijtfabriek ertoe overging, toen
een Duitse concurrent een groot aandelenpakket
had verworven.
Elsevier, 20-06-87
premierbonus, het voordeel d a t een politieke
partij ten tijde van verkiezingen heeft wanneer
ze een premier heeft die populair is bij de bevolking, zoals de PvdA met W i m K o k in 1 9 9 8 .
Over de 'premierbonus' hoor je de laatste weken
weinig meer in de PvdA.
Elsevier, 02-05-98
preppy (<— Am.-Eng., van preparatory
school),
corpsbal; yup (pie)*-achtig type; liefhebber van
dure merkkleding - het logo o p de bij preppy's
geliefde Lacoste-shirts leidde tot de schertsende
slogan 'Save an alligator, shoot a preppy'.

De 'preppies' en de 'yuppies' zijn het wandelend
PM (postmoderne - M D C ) : netjes gekleed, ijverig
en eerzuchtig als het om het eigen, particuliere belang en de eigen, individuele toekomst gaat.
Haagse Post, 20-12-86
Er zijn 42 kledingzaken in Laren. Preppy labels
als Polo Ralph Lauren, Scapa of Scotland en Donaldson zijn favoriet.
HP/DeTijd,
20-12-96
prequel (<— Eng.), film, toneelstuk of literair
w e r k w a a r i n de gebeurtenissen geschetst worden die voorafgaan aan een bestaand w e r k . Z o
werd A r t h u r C o n a n Doyles White
Company
(1890) gevolgd door het chronologisch eerdere
Sir Nigel (1906). Een beroemde prequel is Jean
Rhys' Wide Sargasso Sea (1966), over Rochesters waanzinnige v r o u w uit Jane Eyre (1847)
van Charlotte Brontë. —> sequel*.
Detijd(zo'n 2,5 jaar) en het geld (zo'n 15 miljoen dollar), die besteed werden aan de Speciale
Verjaardagseditie van Star Wars, zullen ook nuttig
zijn voor de reeds lang aangekondigde prequel-trilogie, waaraan George Lucas in de herfst van dit
jaar eindelijk zal beginnen...
De Morgen, 21-03-97
prestatiebeurs, v o r m van studiefinanciering
waarbij de student een lening aangaat die bij
voldoende prestaties in een gift w o r d t omgezet.
Voorstel van minister Ritzen van Onderwijs in
1994. —> tempobeurs*.
De een miljard gulden die het kabinet wil besparen op de studiefinanciering lijkt haalbaar,
zonder dat het welzijn van studenten zakt tot een
gettoniveau. Het toverwoord is de prestatiebeurs.
Die vervangt de huidige tempobeurs. De bezuiniging op de basisbeurs (tot 224 gulden per maand
voor uitwonende studenten) is daarmee van de
baan.
Vrij Nederland, 17-09-94
Het 100 staat wel achter de prestatiebeurs omdat
dit de studenten prikkelt om de studieduur zo kort
mogelijk te houden.
de Volkskrant, 28-10-94
Minister Ritzen (Onderwijs) sluit niet uit dat zijn
bezuinigingen op de studiefinanciering meer zal
opleveren dan de ingeboekte 1 miljard. De PvdAminister zei gisteren tegen de Tweede Kamer dat de
effecten van de maatregelen 'conservatief' zijn geraamd. Het gaat om de invoering van de prestatie-
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beurs en het beperken van het recht op studiefinan
ciering tot de cursusduur.
Trouw, 04-11-94
Niet alleen moeten er vandaag spandoeken voor
'De Buitenactie' worden gemaakt, voor komende
week is nog een stunt bedacht, die de weinig verrassende naam 'De Binnenactie' heeft meegekregen. Woensdag - als Ritzen de prestatiebeurs in de
Kamer verdedigt - zullen vanaf de publieke tribune
meegesmokkelde spandoeken worden neergelaten.
HP/DeTijd,
05-05-95
Nauwelijks heb je een tempobeurs, of het wordt
een prestatiebeurs - met uitzicht op een turbobeurs.
Vrij Nederland, 13-05-95
Een discussie over een ander stelsel van studiefinanciering is volgens minister Ritzen van Onderwijs 'volstrekt niet opportuun'. Na de korting op
de basisbeurs en de beoogde invoering van de prestatiebeurs vindt hij dat er rust moet zijn aan het
front.
de Volkskrant, 14-10-95
Via invoering van de tempobeurs en dit jaar de
prestatiebeurs, wil Ritzen jongeren dwingen beter
na te denken voordat ze een studie beginnen.
HP/DeTijd,
30-08-96
De Lsvb deed onderzoek om aan te geven onder
welk zwaar financieel regiem studenten gebukt
gaan sinds de zogeheten 'prestatiebeurs'.
Trouw, 29-11-96
pretecho (echo van echoscopie), echoscopie die
w o r d t g e m a a k t zonder serieuze medische indicatie. De pretecho kan g e m a a k t w o r d e n o m iedere bezorgdheid bij de a a n s t a a n d e ouders weg
te nemen, of is zelfs enkel bedoeld als een leuk
plaatje voor het fotoalbum. M e d i s c h slang;
sinds ca. 1992.
Pret-echo's geven de aanstaande ouders een
schijnveiligheid en geven onnodig medicalisering
van zwangerschap en geboorte.
de Volkskrant, 25-09-93
Wat betreft de medische bezwaren tegen de pretecho's waarschuwde Wladimiroff vooral voor de
gevaren van schijnzekerheid of vals alarm wanneer
een echo wordt beoordeeld door een ondeskundige
'foetograaf'.
Elsevier, 23-10-93
Wie kijkt naar de wachtlijsten voor IVF en harttransplantaties, de aanvragen voor 'pret-echo's', of
- om in Jelsma's termen te blijven - het groeiende
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aantal Internetabonnees en mobiele bellers, moer
concluderen dat dat onbehagen zeker niet alge
meen gedeeld wordt.
de Volkskrant, 11-04-97
pretfabriek, grote televisiestudio; grote producent van televisieprogramma's. Deze informele
term w o r d t vooral gebruikt m.b.t. het bedrijf
Endemol te Aalsmeer.
Een pretfabriekje in de polder.
Vrij Nederland, 21-12-96
Joop van den Ende en John de Mol waren een
beetje boos op de vaderlandse pers. Maar vooral:
verdrietig. Hun Endemol was in oktober vorig jaar
naar de beurs gegaan als een serieus bedrijf. Beslist
geen 'pretfabriek', een kwalificatie die de oprichters en grootaandeelhouders inmiddels de oren uitkomt.
NRCHandelsblad,
25-07-97
pretkabinet, schertsende b e n a m i n g voor het
paarse* kabinet (zonder C D A ) , onder leiding
van premier K o k .
'Pretkabinet' is nog steeds de veel gebruikte bijnaam van de eerste CDA-loze coalitie sinds mensenheugenis, al telt de club van Kok inmiddels
nogal wat leden die het helemaal niet meer zo prettig hebben.
HP/De Tijd, 21-06-96
'We willen het speelveld verruimen,' zegt Rosenmöller. Maar zouden zijn uitdagingen de heerschappij van het pretkabinet niet juist bevestigen
doordat Rosenmöller onbedoeld de limieten markeert van hetgeen binnen de coalitie haalbaar en
toelaatbaar wordt geacht.
Elsevier, 17-01-98
In het zicht van de verkiezingen leek het pretkabinet een vechtkabinet geworden.
Elsevier, 21-02-98
pretknop, zie citaat. Informeel en meestal in het
meervoud.
Om te stimuleren dat mensen elkaar 'frontaal'
zouden benaderen diende de mens van voren een
paar aantrekkelijke pretknoppen te hebben. Bij de
vrouw zouden deze pretknoppen, volgens Morris,
haar borsten zijn en bij de man zijn grote penis.
Kijk, februari 1998
pretnet, televisiezender die louter amusementsp r o g r a m m a ' s wil brengen, dit in tegenstelling

tot een publieke zender, die ook een informatieve rol heeft. Informeel.
Welkom bij het Swingpaleis o p T V i , het gesubsidieerde pretnet van de openbare omroep.
DS Magazine, 27-12-96
Hiermee levert TV 1 het bewijs dat het meer is
dan een pretnet, zoals sommige critici al te gemakkelijk beweren.
De Morgen, 07-01-98
pretpakket, in het voortgezet onderwijs pejoratief voor een v a k k e n p a k k e t met weinig exacte
vakken en veel 'gemakkelijke', maatschappijleer-achtige vakken. —> pretstudie*,
pretvak*.
Netelenbos schrijft dat ze, op suggestie van VVD
en PvdA, de wiskunde voor alfa's wil verzwaren
om te voorkomen dat het 'gemakkelijke' alfa-profiel 'cultuur en maatschappij' uitgroeit tot een
pretpakket.
NRCHandelsblad,
25-04-97
Sharon Dijksma, een Kamerlid dat ook zowel
doof als blind is, noemde een aan blinden aangepast lesprogramma een 'pretpakket'.
HP/De Tijd, 09-05-97
Aardrijkskunde is een grap, een vak uit een pretpakket, daar hoef je niets voor te doen, dat zegt iedereen altijd.
Trouw, 16-05-97
Het buitenlands beleid van de PvdA en de 'verschrikkelijke dingen' die ze met het onderwijs gedaan hebben zijn twee belangrijke punten van kritiek. Geen pretpakketten meer.
Vrij Nederland, 26-07-97
pretpunk, pretentieloze p u n k m u z i e k w a a r bij plezier, d r a n k en vrolijkheid de t o o n aangeven.
De Boegies worden nog steeds beschouwd als de
speerpunten van de Nederlandse pretpunk.
De Morgen, 22-08-88
Een jaar later kwam 'Milo Goes To College' uit,
een verzameling pretpunk die door het Engelse
muziekblad New Musical Express tot de beste
punk-LP van 1983 werd uitgeroepen.
HP/De Tijd, 17-01-97
Diepgang en ingewikkelde filosofieën hoeven we
hier niet te zoeken - sappige pretpunk des te meer.
HP/De Tijd, 28-02-97
O p de radio horen we Amerikaanse pretpunk en
new wave muziek.
Weekend Knack, 02-04-97

Toen de pretpunk uiteindelijk ging domineren,
bekeerde hij zich tot de elektronica.
HP IDeTijd, 16-05-97
pretrijder (vert, van Eng. joyrider}), smalende
b e n a m i n g v o o r een niet-professionele (Rotterdamse) chauffeur, vaak iemand met licenties
(een pretv ergunning*) voor meer d a n één t a x i .
Deze w o r d t door zijn collega's van gevestigde
taxibedrijven meermaals bedreigd en soms gemolesteerd. Zij vinden d a t de pretrijder onder
valse voorwendselen aan zijn vergunning is gekomen en dat hij de m a r k t verziekt. In 1992
overwogen pretrijders, na talrijke intimidaties
en terreur, juridische stappen tegen de gemeente R o t t e r d a m .
Tegen de chauffeur, die de ruiten insloeg van de
taxi van een collega-pretrijder, is gisteren procesverbaal opgemaakt.
Trouw, 09-05-92
pretstudie, in het voortgezet onderwijs een pejoratieve aanduiding v o o r een studie met veel gemakkelijke, maatschappij leer-achtige vakken
(pretvakken*) en weinig of geen exacte vakken.
—> pretpakket*.
Zeker honderd sollicitatiebrieven heeft hij het afgelopen jaar verstuurd. De afstand van zijn Zaanse
voordeur naar de dichtstbijzijnde brievenbus loopt
hij desnoods met z'n ogen dicht. Jan Hollebeek, 25
jaar, is hem ten voeten uit: de afgestudeerde twintiger die expres geen 'pretstudie', maar een gedegen
opleiding 'met perspectief' volgt.
HP/De Tijd, 27-08-93
prettig gestoord, vrolijk; onconventioneel; geneigd tot dolle pret. O o k voor 'ongevaarlijk
gek'. Informeel.
Ook muzikaal putten de springerige en prettig
gestoord aandoende leden van de groep uit het verleden.
Oor, 07-09-85
In Italië hebben ze ooit geëxperimenteerd met het
vrij laten rondlopen van prettig gestoorden.
Vinyl, november 1986
Sommigen noemen het prettig gestoord, ik vind
het onnozel.
Humo, 19-03-87
... de herboren Cope is energiek én prettig gestoord.
Fabiola, juni 1987
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pretvak, in het voortgezet onderwijs pejoratief
voor een gemakkelijk, niet-exact vak. Een studie met veel pretvakken en weinig exacte vakken heet een pretpakket
of pretstudie .
Collega's in de zogenoemde pretvakken vrezen
dat emancipatorisch werken hetzelfde is als leerlingen verplichten tot het volgen van één van de exacte vakken.
Opzij, januari 198'7
Maar één ding is duidelijk: wie dit examenwerk
tiptop kan maken, heeft zich flink wat kennis en
inzicht eigen gemaakt over maatschappelijke verhoudingen. Geen pretvak dus!
NRC Handelsblad, 15-05-90
pretvergunning, licentie voor een niet-professionele chauffeur, een zgn. pretrijde/.
Sinds begin
jaren negentig.
De pretvergunningen verdunnen de spoeling van
zelfstandigen als Gerard, die toch al zegt te lijden
onder teruglopende inkomsten, nog verder. Dus
vinden pretrijders hun wagen wel eens met een lagere boekwaarde terug dan ze hem achterlieten.
HP/De Tijd, 14-08-92
Houders van pretvergunningen moeten niet denken dat ze kunnen meeprofiteren van de schaarse
klanten bij de Rotterdamse taxistandplaatsen.
HP/De Tijd, 06-03-98
pretwinkelen, winkelen voor zijn plezier; gezellig r o n d w a n d e l e n in winkelstraten en winkelcentra. Staat tegenover het plichtwinkelen,
het
zo snel en efficiënt mogelijk doen van de n o o d zakelijke inkopen. In de jaren tachtig gehoord
o p de radio. —> funshoppen'.
prijskaartje, de kosten die ergens mee verbonden
zijn: welk prijskaartje hangt hieraan? Sinds
eind jaren zeventig. Intussen een cliché geworden.
Prijskaartje. Voorloper/evenknie van het kostenplaatje; meestal blanco.
Albert Hofstede: Parlementaal, 1991
Aan zo'n bijzondere uitvaart hangt een fors prijskaartje, maar iedereen die het kan betalen, is welkom.
HP/De Tijd, 02-05-97
Wie geboeid is door techniek en speels van aard,
heeft vast wel eens verlekkerd gekeken naar de
geavanceerde helmen waarmee je door virtuele
3D-werelden kunt zwerven. Helaas hangen daar
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doorgaans extreme prijskaartjes aan, zodat |e
wel heel fanatiek moet zijn om er een aan re schaft
f en.
Personal Computer Magazine, juli/augustus 199prijsrijden, ander w o o r d voor
rekeningrijden'.
Voor het 'prijsrijden' of'rekeningrijden' zijn drie
onderdelen van belang: een kastje metelectronica
in de auto, een elektronische lus in het wegdek die
met het kastje kan communiceren en een data-verwerkingsstation. Verschillende bedrijven zijn bezig dergelijke systemen te ontwikkelen.
NRC Handelsblad,
08-02-88
prikpil, testosteroninjectie bij m a n n e n die de
hoeveelheid geproduceerde zaadcellen verlaagt,
w a a r d o o r de betrokkene (tijdelijk) onvruchtbaar w o r d t .
Wekelijkse injecties met het geslachtshormoon
testosteron kunnen bijna 99 procent van de mannen (tijdelijk) onvruchtbaar maken. De prikpil
voor mannen heeft daarmee volgens onderzoek
van de Wereldgezondheidsorganisatie het stadium
van betrouwbaar anticonceptie-middel bereikt.
Trouw, o y04-96
prime-time (<— Eng.), zendtijd met de hoogste
kijk- of luisterdichtheid; n o r m a a l tussen 8 en
11 uur 's avonds. Soms d u i k t de Nederlandse
term piektijd op.
De televisiemaatschappij zal morgen op prime
time - dus als er zeker veel kinderen naar de televisie kijken - een programma uitzenden van een half
uur...
de Volkskrant, 07-02-87
Bij de AVRO hoor ik tussen de middag op 'prime
time' teveel disco, dat vind ik ook niet prettig.
Adam Curry in Vinyl, juli/augustus 1987
fean-Luc Dehaene is het dominantst aanwezig in
de Vlaamse 'prime time', met vijf optredens in
twee weken tijd op de twee journaals samen.
Humo, 01-02-90
Maar het was de beste garantie om prime-time
CNN te halen en de voorpagina van de kranten.
HP/De Tijd, 29-11-96
In prime time valt voor mij doorgaans niets te rapen, vooral geen amusement.
Humo, T7-1 2-96
primeur-card, soort chipkaart w a a r m e e betaald
kan w o r d e n in winkels en o p bepaalde plaatsen

in de bus. Verder kan de kaart ook gebruikt
w o r d e n als vaste-klantenkaart, voor onder andere het elektronisch plakken van zegels. Concurrent is de chipknip".
De primeur-card, een chipkaart die voor vele
doelen te gebruiken is, wordt begin volgend jaar in
het hele land geïntroduceerd. Dat wordt mogelijk
omdat PTT Telecom en de Achmea-Groep eraan
gaan deelnemen. De kaart wordt opgetuigd met de
techniek die PTT Telecom samen met de Postbank
voor een eigen kaart ontwikkelt.
Trouw, 15-03-96
printshop (<— Eng.), winkel w a a r kleurenfoto's
binnen een u u r ontwikkeld w o r d e n . Sinds het
begin van de jaren tachtig.
Het gaat slecht met de fotovakzaak. Steeds meer
foto-amateurs verkiezen het warenhuis, de tabakswinkel en de zogenaamde 'printshops', waar fotorolletjes binnen een uur ontwikkeld en afgedrukt
worden, boven de vakman.
de Volkskrant, 29-10-93
private eye (<— Eng.), privédetective; speurneus.
De snit van zijn kostuum voert terug naar de late
jaren twintig van het Hollywood der tapdansers en
private eyes.
de Volkskrant, 18-09-85
De vaderlandse 'private eye' wordt nogal eens
denigrerend afgeschilderd als louter een rapporteur van buitenechtelijke affaires...
Haagse Post, 09-08-86
Zijn held Moses Wine, voormalig Californisch
studenten-activist die 'private eye' was geworden,
beleefde onderhoudende avonturen in Simons debuut 'The Big Fix' en het daarop volgende 'Wild
Turkey'.
de Volkskrant, 21-04-90
Wie de beide vrouwbeelden, die twee treurige alternatieven, vergelijkt met de vrouwelijke 'private
eyes' die tegenwoordig en masse de schappen van
zelfs de gerenommeerde boekhandel bevolken, kan
niet anders dan volmondig 'ja' zeggen op de vraag
die 'Opzij' met dit artikel beantwoord wil zien:
heeft het feminisme het afscheid bewerkstelligd
van de traditionele vrouwenrol?
Opzij, augustus 1994
Okselfrisse helden hadden plaatsgemaakt voor
eenzame, cynische private eyes die stonken naar
drank en zweet.
Nieuwe Revu, 13-11-96

Private eye Veum is een 'loner' die, wars van allerlei politiewerk, zijn eigen gang gaat.
de Volkskrant, 18-04-9-/
private placement (<— Eng.), aan de beurs: het
o n d e r h a n d s plaatsen van effecten.
'Private placement', zoals de onderhandse plaatsing in het financieel dialect wordt genoemd, is in
korte tijd de nieuwe trend op de Europese financiële markten geworden.
de Volkskrant, 18-03-91
Elsevier vroeg Goldman Sachs beleggers te zoeken voor de aandelen en de internationaal vermaarde effectenmakelaar vond ze onder haar vele
relaties. Dit 'private placement' is de snelst groeiende sector aan de overzijde van het Kanaal.
HP/De Tijd, 24-05-91
Volgens cijfermateriaal van de Federation International des Bourses Valeurs (FIBV) in Parijs gaat
43 procent van het effectenverkeer in Europa buiten de beurskanalen, en dus buiten de toezichthouders, om. Deels is daar de zogenaamde 'private
placement' (het onderhands plaatsen van effecten)
verantwoordelijk voor, maar Amsterdams grootste lek is nog altijd SEAQ International in Londen.
Elsevier, 26-10-91
probleem(-ac)cumulatiegebied, ambtelijk jargon
voor ' a c h t e r s t a n d s b u u r t ; sterk verloederde
wijk'.
Als oude wijken een voedingsbodem van rechtsextremisme worden, is dat een collectief probleem,
dat ten dele het gevolg is van sociaal-economische
factoren en van falen van nationaal en stedelijk beleid. Binnenlandse Zaken, andere departementen
en stedelijke besturen hebben zeventien oude wijken in Nederlandse steden eerst 'probleemaccumulatiegebieden' genoemd en er later de sociale vernieuwing op losgelaten.
de Volkskrant,
30-11-91
Soms is het overheidsbeleid niet alleen onduidelijk, maar werkt het zelfs averechts. Door een competitiestrijd tussen betrokken ministeries en gebrek aan visie bij de verantwoordelijke politici
kwam van de voorloper van de sociale vernieuwing, het in 1985 gestarte 'probleem-cumulatiegebiedenbeleid' (sic), niets terecht.
Elsevier, 02-05-92
Daar in de Eekhoorntjesdreef en het probleemaccumulatiegebied hadden ze het toch ook druk met
de nieuwe tijd: met zelfontplooiing en persoonlijke
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vrijheid en openheid en contacten-naar-anderen
toe.
HP/DeTijd,
18-06-93
Hij voelt zich wel thuis in dit 'probleemaccumulatiegebied', zoals de gemeente het noemt; deze
'sterk verloederde wijk', zoals Charles Groenhuijsen het onlangs op de televisie betitelde.
HP'/De Tijd, 21-01-94
De toestand van Amsterdam is weinig florissant.
In het dieventaaltje van zorgelijke beleidsnota's
kan met recht worden gesproken van een 'probleemaccumulatiegebied'. Een aanzienlijk deel van de
beroepsbevolking is non-actief. Veel economisch
niet-actieven horen tot een etnische minderheid.
Elsevier, 19-11-94
De kroeg is door de cabaretiers Roland Smeenk
en Hans Teeuwen eens bezongen in een mooi lied
over een hoek van de stad waar ze buitenlanders,
ongeschoolde werklozen en prostituees bij elkaar
hebben gebracht en die vervolgens 'probleemcumulatiegebied' is gaan heten - het bruist er niet,
het zindert er niet, je krijgt er niet eens de blues
van.
HP/De Tijd, 03-01-97
procesarchitect, zie citaat.
Gelukkig is er nu een woord voor: 'procesarchitect'. De procesarchitect is niet één persoon, maar
het bestuurslichaam dat de vorming van een stadsprovincie, een andere nieuwe vorm van 'middenbestuur', in goede banen moet leiden. Het woord
duikt in geschriften van bestuurders inmiddels zo
vaak op dat het tijd wordt om op te letten.
Elsevier, 23-07-94
proefsollicitatie, een vorm van sollicitatietraining.
In een proefsollicitatie mag de jonge werkloze
alle vragen stellen waar hij mee zit.
de Volkskrant, 15-06-8 s
profitariaat, scheldwoord voor een bepaalde categorie mensen die men als profiteurs beschouwt.
Het Euro-profitariaat.
Het Nieuwsblad,
15-06-85
Profitariaat. Vermoedelijk ontstaan als rechtse
woordspeling op de dictatuur van het proletariaat
a la marxisme. Nu ruim toepasselijk en vandaar
nogal gratuit. Met het profitariaat kan ongeveer
alles negatief omschreven worden: werklozen, au-
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tochtonen, de bonden, artsen die men kan rangschikken onder de veelvoorschrijvers, de ondernemers, de politieke klasse.
lef Coeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
proletarisch winkelen (vgl. Dui. Englisch einkaufen), eufemisme voor 'winkeldiefstal plegen; stelen'. Sinds het begin van de jaren tachtigWanneer laten ook zij knip en kascheque thuis en
scharen zich achter het immense leger van hen die
'proletarisch' winkelen?
A.C Baantjer: De magische zeven, 1986
Voor literatuurlezers met een brede belangstelling en een smalle beurs is er naast de openbare bibliotheek en het proletarisch winkelen een nieuw
alternatief. 'Knippenbergs Krant' levert voor een
matsprijsje Toergenjev en Wolkers, Dickens en
Rushdie, Louis Paul Boon en Harry Mulisch.
de Volkskrant, 29-04-89
De installatie is probleemloos. We lopen hierbij
wel meteen aan tegen het grote minpunt van dit
programma: het is beveiligd tegen ongeoorloofd
kopiëren. Op zichzelf is zoiets begrijpelijk, gelet op
het euvel van 'proletarisch winkelen' in pc-land,
maar voor de bonafide gebruiker blijft het uiterst
vervelend.
Computer'.Totaal, juli/augustus 1997
promo (afk. van promotie), jingle, reclameslogan voor een o m r o e p of een p r o g r a m m a . Informeel.
De stemmen van de Veronica-dj's dreunen door
de gangen. Popmuziek, jingles ('Top 40, Veronica! ') en promo's ('Het hart van de Nederlandse radio!').
de Volkskrant, 21-04-91
als voorvoegsel met de betekenis ' o m ergens reclame voor te m a k e n ; om de verkoop of de bekendheid van iets te bevorderen', bijvoorbeeld
bij platenmaatschappijen, o m r o e p e n , sportmanifestaties. Informeel.
... weinig voorspelbare promo-video's.
Oor, 07-0 s-8y
Uit balorigheid de nieuwe promoclip Meeting
Place Amsterdam op de video gezet.
Vrij Nederland, 06-09-86
De promo-foto's voor het Scraping Foetus Off
The Wheel-album'NaiP...
Fabiola, maart 1987

Hij bleef ijveren voor aandacht van promo-meisjes in rood T-shirt en krap spijkerbroekje.
HP/De Tijd, 12-08-94
Boze tongen in en rond het promodorp beweerden dat die bloody mary haar startgeld van honderdvijftigduizend gulden lekker makkelijk had
verdiend.
Trouw, 20-06-97
prosument (<— Am.-Eng. prosumer, van producer + consumer), p e r s o o n die tegelijkertijd p r o ducent en consument is; iemand die zich geheel
of gedeeltelijk zelf verzorgt, bijvoorbeeld een
kleine boer. D e t e r m w e r d bedacht d o o r de
Amerikaanse marketing-expert E.B. Weiss,
m a a r populair g e m a a k t d o o r de auteur Alvin
Toffler.
Voor wie zich er ook aan ergert dat die snotneuzen van Ikea maar gewoon 'je' en 'jij' tegen je zeggen, is het misschien een bevredigende verklaring
dat Ikea de klant niet als klant ziet, maar als tijdelijke arbeidskracht. Of, in de woorden van de
Zweedse doe-het-zelver: 'Ikea ziet u als "prosument".' De klant is als het ware even in dienst bij
Ikea als - achtereenvolgens - binnenhuisarchitect,
magazijnknecht, belader, vrachtwagenchauffeur,
monteur en woninginrichter.
Elsevier, 11-05-96
proteaseremmer, nieuw type medicijn tegen
aids, ontwikkeld door de Franse farmaceut
Roche. Medisch jargon.
Ook de Amsterdamse protease-remmer gaf verder geen ernstige bijverschijnselen.
Trouw, 11-06-93
protonkaart, de V l a a m s e versie van de
chipknip*.
provider (<— Eng. 'leverancier'; voluit Internet
service provider), een bedrijf d a t klanten tegen
betaling toegang verschaft t o t het Internet*. De
provider is in feite de tussenpersoon tussen Internet en gebruiker. De centrale computer (de
server*) van de provider brengt de gebruiker via
diens modem* in verbinding met duizenden andere lokale netwerken, d a t a b a n k e n en bulletinboards*.
Maar uitlatingen in de nieuwsgroepen of 'homepages' zijn net zo openbaar als het aanplakken van
een poster op de openbare weg. De provider moet

daarop toezicht houden en daarin zelfs actief vooraf selecteren.
Trouw, 25-08-95
De vraag waar het om gaat is: hebben Internetaanbieders de juridische status van doorgeefluik of
uitgever? In het laatste geval zijn de aanbieders
verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten,
net zoals een uitgever van een krant of een omroep.
Dat zou verstrekkende gevolgen hebben voor de
providers. Dan moeten zij alle berichten vooral bekijken en censureren.
Nieuwe Revu, 23-09-95
Het Flevonet-project bestaat uit een 'provider'
(een bedrijf dat de gebruiker toegang geeft tot het
Internet) en een afdeling die 'home-pages' maakt
voor bedrijven en instellingen, en andere diensten
verleent.
Vrij Nederland, 17-08-96
Gebruikers huren bij een provider een stukje harde schijf, en beveiligen dat met een eigen password.
Wave, oktober 1996
Deze nieuwe internet-provider die in Alkmaar is
gevestigd, geeft Internet nu nog door via de telefoonlijn, maar zal dat binnen twee jaar over de kabel gaan doen.
Computer'.Totaal, november 1996
Vanzelfsprekend moet je een aansluiting hebben
op Internet en dat via een lokale provider.
Netwerk, februari 1997
Prozac, omstreden antidepressivum dat in 1987
o p de Amerikaanse m a r k t verscheen en sinds
het begin van de jaren negentig ook bij ons erg
populair is geworden.
Prozac heeft volgens Kramer zijn populariteit te
danken aan het feit dat de door het middel opgeroepen kenmerken appelleren aan de heersende
yuppiecultuur.
Mens & Wetenschap, januari 1995
Dat Prozac geen wondermiddel is, geeft ook Verpaaien toe. 'We zijn ook niet gelukkig met het te
positieve imago dat Prozac kreeg in de media. Wij
bagatelliseren de nevenwerkingen ook niet.'
De Morgen, 25-02-97
John Potter heeft zich uit de rechtszaak tegen Eli
Lilly, producent van het antidepressivum Prozac,
teruggetrokken.
Trouw, 04-04-97
We krijgen de mogelijkheid chemisch in te grijpen in ons bestaan. Zie de populariteit van Prozac.
HP/De Tijd, 23-05-97
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Hoe vaak ze ook aan zelfmoord denkt, ze pro
beert het niet, tot de dag dat de psychiater denkt
haar te kunnen helpen met een nieuw geneesmiddel, Prozac.
De Morgen, 26-06-97
pseudokoop, politiejargon voor een vorm van
uitlokking waarbij geïnfiltreerd w o r d t in het
criminele milieu, in de h o o p zo tot arrestaties te
k u n n e n overgaan en een misdaadorganisatie op
te rollen. De infiltrant geeft te kennen gestolen
goederen, drugs enz. te willen o p k o p e n .
Het wetsvoorstel van Sorgdrager heeft betrekking op opsporingsmethoden die een wezenlijke
inbreuk kunnen vormen op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het gaat om middelen als het aftappen van telefoongesprekken en andere vormen
van communicatie, het infiltreren in een criminele
organisatie, het observeren van mensen, de pseudo-koop van verdachte goederen, en het afluisteren van personen.
Trouw, 17-01-97
Z o heeft de bij de zaak betrokken politie-informant Evert T. een pseudokoop opgezet en zich,
volgens advocate van der Plas, vervolgens schuldig
gemaakt aan uitlokking, wat verboden is.
De Morgen, 03-02-97
Politiediensten weten onvoldoende hoever ze
kunnen gaan met bepaalde pro-actieve opsporingstechnieken (waaronder observatie, pseudokoop, dekmantelbedrijven, afluisteren)...
De Morgen, 12-05-97
Pseudo-koop mag niet van rechtbank.
NRCHandelsblad,
30-01-98
pseudokoper, iemand die aan
pseudokoop
doet.
De justitie wil de politieman niet op de openbare
zitting ten tonele voeren, omdat hij daarna niet
meer als pseudo-koper is te gebruiken.
Elsevier, 26-05-90
Sommige horeca-exploitanten maken al gebruik
van drugshonden en zetten pseudo-kopers in om
dealers op heterdaad te betrappen.
Elsevier, 3 i-oj-97
Een pseudo-koper geeft zich niet uit als politieman, die gaat zakendoen, die gaat ook over geld
praten.
NieuweRevu,
25-02-98
psycho, informele verkorting van 'psychopaat,
psychopatisch'.
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,. liedjes over Dracula, junkies, psycho's en /UMI
bies.
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Zo brutaal als de beul, die psycho's, denken ze bij
de politie.
Bert Hiddema: Radio Heartbeat, 1992
verkorting van psycholoog,
psychologisch,
psychotherapeut,
psychotherapeutisch.
De psycho-industrie staat klaar om de gevoelens
van de pratende man op te vangen en in geëigende
banen te leiden.
Opzij, april 1987
Eeuwig twistpunt tussen de pedo's en de psycho's vormt de aangerichte schade.
Haagse Post, 12-03-88
psychobabbel; psycho-babble (<— Eng. psycho
babble), geïnstitutionaliseerde babbelziekte.
Informele t e r m , in 1976 geïntroduceerd door
de Amerikaanse auteur R . D . Rosen in het tijdschrift New Times, en het jaar erop gebruikt als
titel van zijn boek Psycho babble: Fast Talk and
Quick Cure in the Era of Feeling. Rosen beschrijft de n o o d z a a k om het ego te doorgronden door middel van allerlei nieuwe therapieën.
Drie dagen lang een stoomcursus levensgeluk,
vol psychobabbel, tranen en 'doorbraken'. Intimiteiten delen met honderd, soms tweehonderd anderen, en dat helemaal niet gênant vinden. Alleen
met toestemming naar de wc mogen, en de hele
dag uitsluitend water drinken. En na het weekend
denken dat je definitief veranderd bent. Dat is
Landmark Forum.
Vrij Ne de rland, 11-10-96
Afgezien van de Woody Allen-achtige psychobabbels en absurde kunstgrepen om het verhaal geloofwaardig te houden, bewees Roth met zijn surrealistische fabel dat hij zijn borstnijd in elk geval
tot fonkelend proza kan sublimeren.
HP/DeTijd,
14-03-97
Ik word stilaan doodmoe van al die bakkers van
emo-bagger die, in een drapage van 'psycho babble', blijven jokken over de diepere betekenis van
hun programma's.
Humo, 2 1-12-97
psychobilly (<— Eng. psycho + (rocka)billy), de
rock-'n-roll uit de jaren vijftig, gecombineerd
met punkelementen. De n a a m is niet alleen van
toepassing o p de muziek, m a a r ook op de muzi-

k a n t e n , de fans en de manier van dansen.
... een soundtrack van gore psychobilly.
Vinyl, september 1986
... de psychobilly van The Cramps.
Fabiola, juni 198 7
Psychobillies drinken wel maar niet om amok te
maken...
De Morgen, 05-04-88
Eindelijk een leuke psychobilly band live op video.
Oor, 07-05-94
De rest mag je psychobilly noemen, of rockabilly,
of rock 'n' roll met surf elementen...
de Volkskrant, 01-07-94
publiekswissel, vervanging van een u i t m u n t e n d e
speler tegen het eind van een voetbalwedstrijd,
zodat het publiek voor h e m persoonlijk k a n applaudisseren. In V l a a n d e r e n gebruikt men de
term
applausvervanging.
Een kwartier voor het einde verlaat hij het veld,
want ook de reservekeeper wil weleens tegen het
Nederlands elftal spelen, maar de toeschouwers
zien het vertrek van Jaap Pijnenburg als een 'publiekswissel'.
Haagse Post, 04-06-88
Na een half uur gunt de trainer van A.C. Milan je
een publiekswissel en nagewuifd door Van Basten
verlaat je onder donderend applaus het veld.
Oor, 10-09-88
Twintig minuten voor tijd ging ik er uit. Ik kreeg
een tik, dus ik moest wel. Maar van tevoren was al
afgesproken dat ik een publiekswissel zou krijgen.
Daar werd ik wel door geraakt en ontroerd.
Nieuwe Revu, 05-01-94
Vader Meeuwse sterft weliswaar, maar zijn begrafenis heeft veel weg van een publiekswissel.
Elsevier, 03-05-97
pulparbeid,-baan, pejoratief voor 'werk d a t verricht w o r d t tegen slechte arbeidsvoorwaarden'.
De meeste pulparbeid w o r d t verricht d o o r
scholieren, studenten of vrouwen. De t e r m ontstond in de eerste helft van de jaren negentig. —>
hamburger
baan".
Er is een flinke werkgelegenheidsimpuls omdat
bestaande winkels hun omzet zien toenemen en
meer werknemers flexibel zullen inzetten. Een bezwaar van de vakbond is dat deze banen laagwaardig zijn (zogenaamde 'pulparbeid').
NRC Handelsblad, 21-10-94

Maar de angst bij de vakbonden dat een dagelijkse verruiming van de openingstijden zal leiden tot
nog meer 'pulpbanen', waarbij vooral vrouwen
maar ook arm geworden studenten wekelijks een
paar uurtjes - tegen slechte arbeidsvoorwaarden mogen bijspringen, is niet uit de lucht gegrepen.
Nieuwe Revu, november 1994
punk (<— Eng.), provocerende rockmuziek, ontstaan in 1 9 7 6 , waarbij een opvallend uiterlijk
(veiligheidsspelden, hanenkammen
,
piercings*) een belangrijke rol speelde. H e t no
future-idee van de werkloze Britse jeugd lag
aan de basis van het fenomeen. De punkfilosofie stond haaks o p de hippiefilosofie. In plaats
van love and peace schreef Joe Strummer van de
toenmalige p u n k g r o e p T h e Clash hate and war
op zijn jas. De p u n k m o d e uit de late jaren zeventig beleefde rond 1993 een comeback. H e t
w o o r d p u n k heeft in de Amerikaanse taal meerdere betekenissen: een jonge, onervaren gangster; een inferieur iemand; rotzooi; een h o m o seksueel; tuig; snotneus; hoer - en een bepaalde
z w a m . In de zin van ' b r o o d ' w o r d t het al sinds
1880 gebruikt d o o r Amerikaanse soldaten en
mariniers. Vanaf 1955 gebruiken Amerikaanse
tieners het w e r k w o o r d to punk out voor 'ergens
bang voor zijn; ergens voor o p de vlucht slaan'.
Punk. Voor de authentieke punkers een levensfilosofie: 'destroy your destroyers'. Voor de modieuze weekend-punkers een koopbaar image. Voor
pakweg vijftig gulden knipt elke kapper je punk en
met vijf uitwasbare kleuren in je haar kom je een
eind in de richting.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
... de grootste hype uit de rockhistorie, punk
rock.
Oor, 22-02-86
Punk was veel meer dan een muzikaal antwoord
op de crisis in de pop. Veeleer was zij de reactie van
een gedeelte van de Britse arbeidersjeugd op een
economische crisis die langzamerhand dramatische vormen aannam. De punks heroverden de
popmuziek als middel om uitdrukking te geven
aan hun onvrede met de bestaande maatschappij.
Tom terBogt: Opgroeien in Groenlo, 1987
Punk dreef meisjes het podium op, waar ze als
muzikant en zangeres systematisch de codes braken die het optreden van vrouwen beheersen.
Fenomenen van de jeugdcultuur (meerdere auteurs), 1989
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beoefenaar van punkmuziek; aanhanger van de
punkbeweging.
Zeker in de lagere klassen komt het nogal eens
voor dat leerlingen met bewondering naar bij voorbeeld 'punks' kijken, maar dat ze zichzelf (nog)
niet zo durven kleden en gedragen.
Jeugd en samenleving, mei 1987
punkabilly (<— Eng.), mengeling van rockabilly*
en punk*. Belangrijke vertegenwoordigers van
deze muziekvorm zijn T h e C r a m p s . —> cowpunk''.
... een muziekstijl die als punkabilly door het leven moet gaan.
Oor, 24-08-85
Daarmee bewijzen ze dat ze geen eendagsvliegen
zijn en dat ze nog andere platen in eigen discotheek
hebben dan de nieuwste punkabilly toestanden.
Fabiola, juli/augustus 1986
... twee maten punkabilly.
Humo, 27-02-87
punkette (<— Eng.), schertsend voor 'vrouwelijke p u n k ' . O o k wel punquette.
Dat maakt haar het idool van een omvangrijke
groep punkettes die Siouxie's stijl en uiterlijk klakkeloos imiteren.
Het Parool, 24-12-82
De briljante en ongenadige Britse columniste Julie Burchill, één der eerste en mooiste punkettes,
noemt '19' van Paul Hardcastle de eerste door een
popmuzikant bedreven oorlogsmisdaad.
Humo, 06-06-85
Ann Wehrer is een punkette van 56 jaar.
Fabiola, november 1986
25 jarige hard-core freak wil pennen met meiden
en punkettes.
Advertentie in Swing (muziekblad),
december
1986
O p de hoes staat ze uitgedost als een soort van
postpunkette met vier andere poseurs.
Fabiola, april 1988
Toyah Willcox (30), Sci-fi punquette avant la lettre.
Oor, 17-12-88
punkvis, glasbaarsje dat met allerlei fluorescerende kleuren is ingespoten. —> discovis*.
De branche-organisatie Dibevo, waarin de dierenhandelaren en -winkeliers zijn vertegenwoordigd, heeft de importeurs van siervissen gevraagd
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te stoppen met de invoer van zogeheten punk ot
discovissen. Punkvissen zijn doorzichtige glas
baarsjes die in Zuidoost-Azië worden gekweekt en
ingespoten met fluorescerende stoffen.
NRCHandelsblad,
21-04-9$
Begin dit jaar echter, trof de algemene inspectie
van het ministerie voor Landbouw en Visserij de
met verf ingespoten glasbaarzen weer aan in een
winkel. Ditmaal onder de naam 'punkvissen'.
De Morgen, 2 y-o y-93
punquette, zie

punkette*.

putter, soort golf stok.
Verre en lange eerste slagen, accurate tweede slagen naar de green en de betrouwbare putter waarmee de bal met steeds grotere regelmaat in een keer
in de hole slaat.
NRC Handelsblad,
29-07-85
PWA (acron. van Plaatselijk
Werkgelegenbeids
Agentschap), in België: een soort klusjesdienst
die werklozen inschakelt. O n t s t a a n in 1987.
Aanvankelijk een zuiver vrijwillig systeem. In
Vlaanderen sloeg het plan totaal niet aan; enkel
Waalse en Brusselse gemeenten zagen er iets in
o m werklozen o p deze manier de kans te geven
bij te verdienen. In 1994 werd het systeem herzien: de gemeenten worden verplicht een PWA
o p te richten en werklozen w o r d e n enigszins
onder druk gezet, terwijl gezinnen die van de
dienstverlening gebruik m a k e n een fiscaal
voordeel genieten.
Op gemeentelijk niveau liggen nog heel wat mogelijkheden voor het scheppen van banen, vinden
de Vlaamse socialisten. Daartoe moet al het bestaande wel beter gecoördineerd en gestroomlijnd
worden. Een centrale plaats is gereserveerd voor de
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
(PWA'S).

De Morgen,

08-02-97

q
qat (<— Eng. <— Arab.), hallucinogene blaadjes
(van een struik uit Arabië; nu ook in o.a. OostAfrika), w a a r o p g e k a u w d w o r d t . O o k wel gespeld khat .
Illustratief is wat hem betreft de recente heisa
rond het Oostafrikaanse kauw-pepmiddel 'qat'.
'Dat spul ligt echt op het niveau van onze pruimtabak, maar het is blijkbaar zo cultuurvreemd dat
Justitie meteen tot een verbod over wilde gaan.'
Elsevier, 30-07-94
Het ministerie van Justitie wil de paddestoelenbranche aan banden leggen voordat deze kan uitgroeien tot een grensoverschrijdend probleem, vergelijkbaar met dat van de coffeeshops. Na een arrest van de Hoge Raad over het kauwen van qat hallucinogene blaadjes uit de Hoorn van Afrika is het niet duidelijk of de paddo's onder de Opiumwet kunnen worden gebracht en een proefproces
zal dat moeten uitwijzen.
NRC Handelsblad,
10-01-97
En natuurlijk is er qat, de Afrikaanse variant van
nederwiet.
Elsevier, 10-05-97
qua, modieus tussenvoegsel d a t zoiets betekent
als ' w a t betreft; a a n g a a n d e ' . Geldt als lelijk
taalgebruik.
'Weet je wat het briljante is aan dat werk? Het is
hermetisch, en toch open. Mark my words: die
jongen heeft een waanzinnig potentieel.' 'Ook omdat 'ie qua markt rigt-on-target zit, volgens mij.'
Jan Kuitenbrouwer: Turbotaai. Van socio-babble
tot yuppie-speak, 1987
In mijn woonplaats was qua doordeweekse dag
geen kerk open.
Renate Dorrestein: Korte metten, 1988
Qua= Latijns en veel misbruikt modewoord.
Staat geleerd. ' Q u a karakterspel staken de Belgen
een kop boven hun tegenstanders uit.' Kan minder
aanstellerig: 'Wat karakterspel betreft...'
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
'Qua rijden zal het moeilijk zijn,' klonk het opeens uit de mond van een sportverslaggever met de
specialisatie autoracen.
Han van Gessel: Welig tiert de taal, 1996

r
raamakkoord, overeenkomst waarbij enkel de
hoofdpunten en nog geen details w o r d e n uitgew e r k t ; basisovereenkomst.
Een raamakkoord met de vakbonden, waarin de
overheid analoog aan de bedrijven uit de particuliere sector, zich ertoe verbindt...
De Standaard, 20-02-86
... een 'raamakkoord' over de belangrijkste elementen van een verdrag over vermindering van de
strategische nucleaire wapens (START) van beide
landen met circa dertig procent in een periode van
zeven jaar.
NRC Handelsblad, 01-06-90
Eind april riep Gorbatsjov Jeltsin te hulp en sloot
een raam-akkoord met de leiders van negen republieken over de toekomstige verdeling van de
macht.
de Volkskrant,
14-06-91
race: d e - i s gelopen, de zaak is afgehandeld. O o k
in ontkennende v o r m . Deze u i t d r u k k i n g werd
in het begin van de jaren tachtig populair.
Anders denken de kiezers: zonder mijn stem gaat
het ook wel. Daarom leg ik er de nadruk op dat de
race nog niet is gelopen.
Vrij Nederland, 25-04-98
radarschot, bij het voetbal: subliem gericht afstandsschot d a t de keeper kansloos laat.
In de jaren erna speelde hij 175 interlands en verwierf grote faam met enerzijds zijn grilligheid en
anderzijds zijn radarschot: zo'n schot waarmee hij
van verre afstanden wedstrijden wist te beslissen.
Nieuwe Revue, 01-12-88
radarverklikker, aan het d a s h b o a r d van een auto
gehecht instrumentje dat alarmsignalen geeft
als een radarcontrole w o r d t gesignaleerd. Al
o p g e n o m e n in Van Dale (199Z).
radicalo, voor de definitie zie radikalinski*. Informeel.
Geen club zo verdeeld als de Franse milieuactivisten. Behalve de realo's zoals Voynet, zijn er de
radicalo's die liever buiten de regering waren gebleven.
Elsevier, 25-10-97
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radikalinski (<— Dui.), informele, vaak schertsende benaming voor iemand met uiterst radicale denkbeelden, die tot geen compromis bereid
is, vooral in de politiek; links activist. —>
fundi,
radicale/.
We hebben mensen uitgenodigd met wie nooit
iets geweest is, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus
geen radikalinski's, maar echte VARA-mensen die
vertrouwen genieten in de vereniging.
Marcel van Dam in Haagse Post, 07-12-85
Hij is in alle stadia van zijn leven een typische radikalinski, eerst onverdraaglijk in zijn universele
grootmoedigheid, ten slotte even ondraaglijk in
zijn onbeteugelde haat.
de Volkskrant, 07-06-86
De drie advocaten namen in die tijd wel deel aan
de studentenacties maar behoorden niet tot de radikalinski's.
NRCHandelsblad,
07-02-87
O p 18 september meldde Het Parool ('Stadsguerrilla's in opleiding bij schietvereniging') hoe een
groep radikalinski's uit de Amsterdamse Staatsliedenbuurt ongestoord les kon nemen bij de schietvereniging Target...
Haagse Post, 03-10-87
Hoe ontwikkelde een keurig Zeeuws meisje zich
tot radikalinski?
Nieuwe Revu, 29-11-96
Toen Plimpton bij Mailer aankwam, trof hij een
pandemonium aan: schrijvers, intellectuelen, politieke dikhuiden, radikalinski's, groupies, studenten, straatmuzikanten en 'wino's' die gewoon op
de dranklucht waren afgekomen.
HP/De Tijd, 30-05-97
radiostilte, letterlijk voor een periode w a a r i n
geen radiosignalen w o r d e n uitgezonden of ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van fysische
o m s t a n d i g h e d e n , of bewust als krijgsmanoeuvre in oorlogstijd. O p 28 m a a r t 1975 liet het
vpRo-programma
Nova-Zembla
om 16.45 u u r
nog een doodse stilte vallen, w a a r n a geschrokken luisteraars n a a r Hilversum belden. In Vrij
Nederland van 0 5 - 1 2 - 9 2 kon men lezen: 'De
twee vliegtuigen zagen elkaar, m a a r bewaarden
radiostilte.' Een frequent neologisme sinds het
begin van de jaren negentig is het w o o r d radiostilte in de figuurlijke betekenis: een periode
w a a r i n geen officiële verklaringen gedaan worden in de media. H e t h a n d w o o r d e n b o e k van
Koenen (1992) omschrijft het als een 'absoluut
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stilzwijgen jegens pers en andere media'. Ken
synoniem h i e r v o o r - n i e t vermeld in Koenen,
maar wel in Van Dale (1992) - is het woord
etherstilte . —> mediastilte.
Het publieke omroepbestel is, in alle radiostilte,
bezig aan een cultuurslag.
Vrij Nederland, 14-11-92
De politiebonden hebben volgens hem tot nu toe
'radiostilte' bewaard over het conflict.
NRC Handelsblad, 25-04-97
gebrek aan contact; communicatieve stoornissen.
'Radiostilte' echter is een pijnlijk euvel waarvoor
de dienstdoende omroeper altijd excuses aan de
luisteraars zal aanbieden; en het is een beeldspraak
geworden voor een ongewenste pauze in het contact tussen mensen.
Felix van de Laar: Qua Nederlands.
Taaivervlakking of taaiverrijking?, 1993
Ook achter de schermen overheerst de radiostilte
tussen de ouderenpartijen en de andere fracties.
Elsevier, jo-11-96
Tekstschrijver Lennaert Nijgh en Boudewijn de
Groot onderhouden al meer dan dertig jaar een
'knipperlicht-relatie'. Voor 'Een nieuwe herfst'
was er sprake van een jarenlange radiostilte.
Trouw, 21-02-97
raften, aan rafting' doen.
Op vakantie moeten we bungeejumpen, parasailing, raften enzovoort.
Elsevier, 26-07-97
Wat moet je doen op vakantie? Raften in Costa
Rica of kabeljauwvissen in een Noors fjord.
de Volkskrant, 15-05-98
rafting (<— Eng. raft 'vlot'), het met een vlot afvaren van een woeste rivier met stroomversnellingen en zelfs watervallen. H e t vlot is g e m a a k t
van verstevigd rubber, zodat het bestand is tegen aanvaringen met rotsblokken. De bemanning kan tot zes personen tellen. Deze wildwaterrage ontstond in de vs en veroverde eind jaren tachtig s t o r m e n d e r h a n d Europa.
Mariana Borg, de ex van Björn houdt alvast niet
zomaar lui vakantie. Ze was onlangs te zien in de
eerste Franse kampioenschappen 'rafting'. Dat is
een zeer harde watersportdiscipline die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Een ploeg mensen
moet een kolkende bergstroom afdalen op een

pneumatisch vlot, dat bijzonder weinig houvast
biedt. Wie eerst beneden i s , heeft gewonnen.
Knack, 31-07-85
Do it... organiseert trips naar Oostenrijk waarin
hiking, biking en rafting in één vakantie gecombineerd worden.
Nieuwe Revu, 14-05-97
ragamuffin', zie

rag(g)amufftn'*.

ragga, fusie tussen reggae* en N e w Yorkse hiphop*. Populair geworden begin jaren negentig.
De titels dekken niet helemaal de lading, maar
het is wel degelijk snoeiharde ragga wat uit de ketel
knalt.
Oor, 21-03-92
Raggakoorts heerst vanavond in de hoofdstad.
Het moment is daar voor een clash tussen vier reggae-soundsystems. De nieuwe zaal van de Melkweg puilt uit. Ragga: live & direct. Selectors, toasters en zangers trappelen van ongeduld om met de
nieuwste 'riddims' de hardste en gevatste stukken
raggamuffinrap over de 'bubbelende' dansers uit te
storten.
Oor, 07-08-93
De nieuwe generatie Jamaïcaanse rappers kreeg
op het Reggae Sunsplash-festival van 1991 een
volledige nacht toebedeeld. Hier, voor eigen publiek, werden de beginselen van de 'ragga' geopenbaard: de nieuwe, snedige variant van de reggae.
Een bij momenten al te spaarzame begeleiding,
waanzinnig snelle raps, uitgespuwd door stembanden van schuurpapier, teksten over vrouwen en
wapens en soms verbijsterende klankspelletjes.
Panorama/De Post, 13-11-93
Deze verzameling, waarbij ook een 120 pagina's
tellend boekje is gevoegd, is een must voor iedereen die belangstelling heeft voor jungle en meer wil
weten over de achtergronden van deze meeslepende, aan ragga verwante dansmuziek.
De Morgen, 17-01-97
rag(g)amuffin' (naar Ragamoffyn,
een d e m o n in
Piers Plowman, een i 4 d e - e e u w s Engels allegorisch gedicht), dansmuziek die een combinatie
is van reggae* en rap*. M u z i e k van de straat.
Een ragamuffin is een jonge z w a r t e , opgroeiend
in een getto en een reggae-levensstijl a a n h a n gend.
Er is reggae in raggamuffin'-style via de track
'Odad'...
Oor, 02-07-88

De raggamuffin'-stijl heeft het afgelopen jaar opgang gemaakt in de dansmuziek: een combinatie
van rap en reggae, die in een van zijn puurste vormen is terug te vinden op 'As raw as ever' van
Shabba Ranks.
de Volkskrant, 14-06-91
Rap en reggae vinden elkaar in raggamuffin:
koortsige elektro -ritmes en het typische Jamaïcaanse patois van een Dj/rapper (een 'toaster') zijn
de onontbeerlijke ingrediënten.
Panorama/De Post, 05-02-94
Hij mengt raggamuffin'-invloeden met hardcore
beats...
HP/DeTijd,
05-12-97
raï (<— Arab, 'mijn mening'), opzwepende en tegelijk m o n o t o n e Noord-Afrikaanse d a n s m u ziek; een fusie van ritmes en melodieën uit de
traditionele Algerijnse herdersmuziek en een
westerse, elektrische instrumentatie. R a ï is apolitieke muziek. Er w o r d t gezongen over het
leven van alledag, liefde, drugs en generatieconflicten. Raï w o r d t soms wel de Algerijnse
punk* genoemd, ook o m d a t het in eigen land
erg controversieel is. H e t begrip raï gaat terug
tot de eeuwwisseling. In die tijd trokken de
chebs, de mannelijke t r o u b a d o u r s (de vrouwelijke vertolksters w o r d e n chaba's genoemd), in
het bergland rond de havenstad O r a n van bruiloft tot bruiloft om ieder feest o p te vrolijken
met h u n religieuze liederen. Werd er een versrijm vergeten of een ritme gebroken, d a n moest
de kreet ya rai ' n a a r mijn mening; volgens mij'
de leegte opvullen. De moderne pop-raï k w a m
begin jaren tachtig o p en w e r d vooral populair
in Frankrijk, w a a r veel Algerijnen w o n e n .
Ongehoord populair is deze muziek inmiddels al
in Parijs, waar een cassettebandje van een raïheld
goed is voor honderdduizend verkochte exemplaren.
Het Parool, 03-09-86
Chaba Fadela was in 1979 verantwoordelijk
voor de eerste rai-song waarop elektrische gitaren
en synthesizers voorkwamen.
Oor, 22-08-87
Er is al veel te doen geweest rond de nieuwe
Noordafrikaanse popmuziek, de raï. Bruisende
Arabische disco of weemoedige liederen uit de
woestijn.
Fabiola, april 1988
Raï, de popmuziek van de Noordafrikaanse
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jeugd, werd in het Westen een paar jaar geleden
binnengehaald als 'the next big thing'.
HP/De Tijd, 10-05-91
De moderne raï-muziek biedt een onweerstaanbare synthese van westerse pop, oriëntaalse melodieën en Arabische lyriek.
Elsevier, 08-01-94
Soms kwamen er ineens tweehonderd dronken
Marokkanen op een raï-concert af, maar over het
algemeen bestond het publiek nog steeds uit dezelfde mensen als in de jaren zeventig, toen Rasa zich
vooral met vormingstheater bezighield.
HP/De Tijd, 19-07-96
Rai is de blues van Noordwest-Afrika. De muziek
is een mengeling van diverse stijlen: van klassiek
Arabisch, Spaanse flamenco en Marokkaanse
volksmuziek ('thorath') bijvoorbeeld.
NRC Handelsblad,
25-07-97
raid (<— Eng. 'verrassingsoverval, plundering'),
bedrijfsfusie; onverwacht k o m e n d e , vijandige
overname van een bedrijf.
Vijftig miljard franken heeft ingenieur Carlo de
Benedetti in zijn raid geïnvesteerd en de strategen
van het geld van de Franse holding Suez zijn ook
niet zuinig geweest.
Haagse Post, 19-03-88
raider (<— Am.-Eng. 'overvaller'), iemand die
geld verdient a a n raids*.
België, nu nog het elfde van de tien grootste industrielanden, degradeert in 1992 vast naar de
tweede divisie. De entering van de Generale is nog
maar een ouverture. In de komende jaren, zo verwachten beurskringen, zal het land verder door
buitenlandse raiders worden leeggeplunderd.
Haagse Post, 19-03-88
Goldsmith, geschatte waarde 3,2 miljard gulden
- voornamelijk verdiend als 'raider' en speculant heeft 54 miljoen klaarliggen om zijn droom verwezenlijkt te krijgen.
de Volkskrant, 19-10-96
Dankzij z'n bedrevenheid in vijandige bedrijfsovernames wordt Bennett LeBow gerekend tot de
zogenaamde 'raiders' die vooral in de jaren tachtig
het Amerikaanse bedrijfsleven onveilig maakten.
HP/De Tijd, 11-04-97
rails: iets op d e - z e t t e n , ergens mee starten; iets
zo organiseren d a t het vlot loopt.
Een aanpak waarbij enerzijds de maatschappelij-
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ke overlast zou moeten worden teruggedrongen en
anderzijds voorwaarden zouden moeten worden
geschapen voor een meer menswaardig bestaan
voor de verslaafden, zou het in het slop geraakte
harddrugsbeleid weer op de rails moeten zetten.
Elsevier, r6-04-88
Dat was wel leuk want Den Haag is een modieus
wereldje, als er iets op de rails wordt gezet holt iedereen daar achter aan en dat verbaast mij wel
eens.
Nieuwe Revu, 28-12-89
Ze zal de partij verder op de rails zetten en de
fractie in de hand houden.
Elsevier, 30-11-96
Met 'vier ruggen op zak' zette hij zijn zender letterlijk op de rails.
Trouw, 1 1-07-97
uit de rails lopen, ontsporen; verkeerd aflopen.
Planprocedures rond het Olympisch Stadion, de
herindeling van het Museumplein, het nieuwe
hoofdkantoor van A B N / A M R O en de uitbreiding
van de RAI liepen flink uit de rails.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
raio (acron. van rechterlijke ambtenaar in opleiding), vervolg o p de rechtenstudie dat de eerste fase v o r m t van een carrière als rechter of officier van justitie. O o k voor iemand die deze
opleiding volgt.
Ik kreeg langzaam het idee dat die raio-opleiding
misschien best wel aardig was. Na afloop zou ik
zes jaar juridische ervaring hebben en daarna kon
ik altijd nog zien.
Vrij Nederland, 2-11-91
Onder de raio's - rechterlijke ambtenaren in opleiding-zijn op dit moment 5 8 % vrouwen en
4 1 % mannen.
Vrij Neder la nd, 12-09-92
De CDA-bewindsman begeeft zich daarmee op
spiegelglad ijs. Toch schroomde hij gisteren tijdens
een toespraak voor rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio's) in Noordwijk niet de magistraten
aan te pakken.
Trouw, 02-04-93
Ook de begeleiding van de 'eigen kweek', de
rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio's),
schiet er geregeld bij in.
Elsevier, 07-03-98
rally (<— Eng.), een slagenwisseling bij netsporten.

Graf stak haar lange neus in het zand. 'Het was
middelmatig,' zei ze. 'Maar niet slecht. Korte punten, geen rally's, okay, maar geen overdreven
slecht tennis.'
Trouw, 28-01-94
rambo (naar John Rambo, held van de Amerikaanse roman First Blood uit 1972. van David
Morrell, een veteraan uit de Vietnamoorlog
wiens levensverhaal in 1982 werd verfilmd, met
Sylvester Stallone in de hoofdrol; in First Blood
Part Two uit 198 5 trok deze oorlogsveteraan
naar Zuidoost-Azië, om er een aantal Amerikaanse krijgsgevangenen te bevrijden), informeel voor 'ruwe, agressieve man die voorstander is van fysiek geweld', een macho''. Verschueren (1991), het eerste Nederlandse woordenboek dat deze term opneemt, omschrijft
rambo als een 'persoon die op autoritaire wijze
en vaak met brute kracht problemen naar eigen
inzicht oplost en orde schept'.
Van haar mogen de Rambo's verdwijnen.
Opzij, april 198 7
De onbezonnen rambo's onder de snelheidsduivels komen vaak handen te kort om te sturen, bedreven als ze zijn in het niet al te opzichtig uitdelen
van'kwakjes'.
Trouw, 02-07-88
Ik heb niets aan rambo's die vechtend door de
Halvemaansteeg rollen.
Vrij Nederland, 07-04-90
Zo'n Rambo heb je van je leven niet meegemaakt!
Bert Hiddema: In gesprek, 1991
We hebben helemaal geen Rambo's bij het Nederlandse leger.
Nieuwe Revue, 19-03-92
Wij wachten gewoon de bevelen af, ook in extreme situaties. Bij ons zitten geen cowboys of Rambo's.
HP/De Tijd, 07-02-92
Wees niet de held, ga geen Rambo uithangen als
duidelijk is dat de situatie uit de hand dreigt te lopen.
Het Parool, 20-06-97
ramboïsme;rambopolitiek, de houding van een
rambo*; oorlogszuchtige agressie; het voortdurend en op een al te enthousiaste wijze de confrontatie aangaan met 'de vijand'. Informeel en
vaak schertsend,

Het ramboïsme heeft de wind in de zeilen. Sex is
uit, geweld is in.
Oor, 14-12-8$
Wij willen geen München, maar ook geen Rambo-politiek. Is dat naïef?
Vrij Nederland, 26-01-91
ramkoers, aan het zeewezen ontleende metafoor
voor 'aanvaring; harde confrontatie; onverzoenlijke houding'. Ook in de uitdrukking op
ramkoers zitten, liggen 'in aanvaring komen;
een conflict tegemoet gaan'.
Hij wilde daarom nog voor de enquêtecommissie
haar rapport begin vorige week publiceerde al op
'ramkoers'. Maar binnen het CDA had men andere
zorgen.
NRCHandelsblad, 09-09-88
Ik moet bij hiernaast op ramkoers maar het zal
zijn of het met jou is.
Heere Heeresma: Eén robuuste buste, 1989
Het wekt de indruk alsof de christen-democraten
op ramkoers liggen.
Vrij Nederland, 18-04-92
Maar duidelijk is wel dat Van den Broeck en de
CDA-fractie wat dit betreft op ramkoers liggen.
de Volkskrant, 09-10-92
De ramkoers die steeds meer partijgenoten propageren, past niet bij iemand die het van de warmte en vredelievendheid moet hebben.
HP/De Tijd, 04-04-97
Vlak voordat ook de ministers met vakantie
gaan, wil Hans Dijkstal laten zien dat hij - ondanks de schijn van het tegendeel - greep heeft op
zijn zaken. De minister van Binnenlandse Zaken
overweegt zelfs 'een ramkoers', zeggen zijn ambtenaren dreigend.
Elsevier, 12-07-97
ramkraak, etalagediefstal waarbij de inbreker
met een (gestolen) auto met volle kracht een
winkeletalage ramt om er vervolgens met de
uitgestalde waren vandoor te gaan. Ook als
methode bij bankovervallen. Informeel. Vgl. de
Engelse slangtermen ramraid en smash-andgrab-raid. Het fenomeen dook eind jaren tachtig voor het eerst op. In Nederland gebruikt
men eveneens het woord snelkraak*.
Twee mannen hebben donderdagochtend vroeg
een ramkraak gepleegd in een winkel in de Statiestraat in Berchem. Met een vw Passat reden ze de
ruit van een winkel aan diggelen.
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De buit was schamel: alleen een walkman.
De Morgen, 24-/2-93
Harry onthulde dat hij in de tijd van de ramkraken ook voor de Amsterdamse C I D had gewerkt.
Vrij Ned er la nd, 14-03-98
ramkraken, het plegen van een ramkraak'.
Informeel.
Ramkraken schijnt een nieuwe rage te worden,
hoewel ik hoop dat ik mij daarin vergis.
Gazet van Antwerpen,
iz-10-92
ramkraker, iemand die een ramkraak" pleegt.
Informeel.
In de fotozaak Sohl aan de Kerkstraat 34 in Hamont-Achel, maakte de ramkraker vijftien fototoestellen buit.
De Standaard, 09-09-92
De vader van de dader verklaarde aan de rijkswacht dat zijn zoon dacht dat er ramkrakers (die
met een wagen een uitstalraam of deur inbeuken)
aan het werk waren omdat ze zoveel lawaai maakten.
De Morgen, 25-03-95
Ramkraker. Bankovervallers opereren steeds vaker volgens de zogenaamde 'ramkraak'-methode:
met een zwaar voertuig door de gevel of een zijmuur naar binnen rijden en het geld grijpen. De
eerste 'ramkrakers' konden makkelijk gepakt worden omdat ze de shovel, dragline of stoomwals
waarmee ze het gebouw geramd hadden, ook als
vluchtvoertuig gebruikten. De professionele 'ramkraker' zorgt dat daarvoor een sneller voertuig
klaarstaat. Ook wel: drive-in-kraker.
Jan Kuitenbrouwer: Hedenlands, 1996
rampenfilm, speelfilm met als o n d e r w e r p een
grootschalige catastrofe of spectaculaire r a m p
(aardbeving, vliegtuigongeluk, orkaan enz.).
Vooral populair in de jaren zeventig, m a a r tegenwoordig opnieuw in de belangstelling denken we m a a r aan het succes van bijvoorbeeld Twister en Titanic.
De rampenfilm volgt gewoon, als een klimatologische storing, een cyclus van twintig jaar.
Nieuwe Revu, 09-0J-98
ramp(en)toerisme, het uit nieuwsgierigheid bezoeken van gebieden die d o o r een overstroming, aardbeving enz. getroffen zijn, of van
plaatsen w a a r zich een r a m p voltrok als een
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brand, een vliegtuigongeluk. Het verschijnsel is
natuurlijk eeuwenoud, m a a r deze pejoratieve
benaming is nieuw. De voyeur die hiervan
h o u d t , n o e m t men een ramp(en)toerist
ot leedrecreant".
Dat er 'Rampentoerisme' bestaat is bekend. Zodra er ergens een mooie brand heeft gewoed of een
schip of een potvis op het strand is beland, komen
er kijkers.
Vrij Nederland, 09-05-92
Door gebrek aan menskrachten 'productiedwang' wordt hun werk een soort journalistiek
rampentoerisme: van hongersnood via vluchtelingenstroom naar burgeroorlog.
Het Parool, 20-06-97
Om definitief van het ramptoerisme verlost te
zijn verkoopt Courtney het huis dat ze samen met
Kurt Cobain in Seattle bewoonde.
Nieuwe Revu, 23-/0-97
ramp(en)toerist, iemand die aan
ramp(en)toerisme' doet. Pejoratief. —»leedrecreant*.
Burgemeester H. van 't Kaar van de gemeente
Schermer heeft de politie gevraagd maatregelen te
nemen, om de dit weekeinde verwachte stroom
'rampentoeristen' in Grootschermer in goede banen te leiden.
de Volkskrant, 16-11-91
In Duitsland heten de ramptoeristen 'Gaffer' (gapers) en het weekblad 'Stern' - zelf ook niet van
enige sensatie gespeend - wijdde in september
1992 een heuse cover story aan het fenomeen.
Humo, 27-01-94
De andere rampentoeristen zijn inmiddels ongeïnteresseerd afgedropen.
Corine Kisling: De Engelenbak, 1994
Honderden Libanese burgers, die van Oost- naar
West-Beiroet wilden gaan, vonden hier de dood.
Sporadische ramptoeristen maakten foto's en vertrokken even snel als ze gekomen waren.
Nieuwe Revu, 04-12-96
rampestamp, muziek die d o o r d r e u n t , met m o notoon drumgeluid. Informeel.
Veertien variaties op hetzelfde thema - de opwinding van de rock 'n roll - zijn met hartverwarmend
enthousiasme en energie op de plaat gezet. Rampestamp-rock, trash en (Ramones-)punkpop worden
afgewisseld met nummers in een iets moderner jasje...
de Volkskrant, 16-11-90

ramptoerisme, zie iamp(en)
ramptoerist, zie

toetisme''.

ramp(en)toerisf.

randdebiel, informele jeugdtaal voor ' o n h a n d i g
iemand; iemand die zich vreemd gedraagt'.
Ook wel
randmongool.
'Ik mot,' brieste Frank, 'gotverdomme geen kulassiek van een gehersuspoeldeh randdebiel van
fan Breukhovu.'
Oor, 30-11-91
Maar met de eerste interviews heb ik al gemerkt
dat het schijnbaar niet zo werkt. Dan denk je: zijn
wij zo'n stel randdebielen?
Nieuwe Revu, 28-10-92
Welke randdebiel heeft er nu een poncho aan met
dit weer...
Chris Bos: De woede van de bassist, 1992
Mocht je je standje in een hal hebben staan met
twee van dat soort randdebielen, dan kun je je lol
wel helemaal op.
PC-Active, mei 1997
randen van de nacht, de zeer late avond en de
zeer vroege ochtend. In tegenstelling tot w a t
hierna beweerd w o r d t , w e r d deze kreet voor het
eerst gebruikt d o o r premier Kok o p 14-10-94
in de tv-rubriek Den Haag Vandaag.
De bekendste uitdrukking die het Paarse kabinet
tot op heden heeft voortgebracht is 'de randen van
de nacht'. Ook een eufemisme van jewelste en ongetwijfeld aanwezig in een volgende druk van Van
Dale. Premier Wim Kok introduceert dit begrip in
het najaar van 1996 als hij het kabinetsbesluit over
de nachtvluchten op vliegveld Beek op een persconferentie toelicht. Hij moet dan erkennen dat de
vliegtuigen - zeer tegen de zin van zijn eigen partij
- ook in de nachtelijke uren mogen landen. Volgens hem is echter sprake van vliegtuigverkeer tot
2.00 uur en na 6.00 uur. Kortom: in de randen van
de nacht.
Etnile Bode en Menzo Willetns:
goens, 199J

Binnenhofbar-

randgroepjongere, jongere die zich moeilijk kan
aanpassen in de maatschappij; probleempuber
die zich te buiten gaat aan crimineel gedrag,
vandalisme enz.
De afgelopen jaren heeft de criminele gemeenschap een opmerkelijke verjongingskuur ondergaan. Zo is momenteel bijna de helft van alle ver-

oordeelde inbrekers jonger dan zeventien jaar.
Agogen spreken zorgelijk over 'probleempubers'
en 'randgroepjongeren': zielepoten die buiten hun
wil naar de rand van de samenleving zijn geschoven en hulp behoeven.
Haagse Post, 29-03-86
Randgroepjongeren. Het woord is zo jong, dat
het nog niet eens voorkomt in de in 1979 verschenen uitgave van Koenens woordenboek der Nederlandse taal. Toch vormen deze jongeren een probleem. Een precieze definitie is er niet eens voor.
Vrij vertaald gaat het om jongeren die aan de rand
van de maatschappij leven; vroegtijdig de school
hebben verlaten, neigen tot vandalistisch en crimineel gedrag en/of problemen hebben met drank- en
drugsgebruik.
Trouw, 10-11-88
Volgens de statistieken vormen ze de onderkant
van de samenleving, maar in werkelijkheid kunnen
ze op hun beurt weer in talloze groepen en klassen
worden verdeeld, variërend van redelijk tevreden
bejaarden tot agressieve randgroepjongeren.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
rap (<— Am.-Eng. 'slaan, kloppen; kletsen'; volgens sommige bronnen zouden Latino's die in
N e w York o p straat dansten, het w o o r d a n n o
1973 ontleend hebben aan de n a a m die een
zwarte Black Power-voorman in de jaren zestig
h a d aangenomen: H . R a p Brown), ritmische
manier van praten tegen een instrumentale achtergrond; gesproken w o o r d e n gebruiken als
muziek door lettergrepen te interpreteren als
m u z i e k n o t e n . R o n d 1979 o n t s t a a n a a n de oostkust van de Verenigde Staten in de Bronx, en
populair geworden in de N e w Yorkse clubscene. H e t n u m m e r ' R a p p e r ' s Delight' van de
Sugarhill Gang bereikte toen de eerste plaats in
de hitparade. Rapteksten zijn vaak doorspekt
met slanguitdrukkingen. —> zingzeggen".
Rap, scratch, break-dance; we dachten dat het
verdwenen woorden waren, maar ze zijn allang
weer terug, van nooit weggeweest.
Oor, 05-04-86
Rap: het subversieve medium van de zwarten in
de marge van de (nog steeds) door blanken gedomineerde kuituur.
Sic, 19-04-88
Het recept is eenvoudig. Een schokkerige 'beat'
op een geluidsband of uit een drumcomputer
vormt de belangrijkste begeleiding van de rap. Dat
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is een ritmisch voorgedragen tekst, altijd in het
Amerikaans en liefst doorspekt met Newyorks
slang.
Trouw, 15-09-88
Er valt niet meer aan te ontkomen: rap en hip hop
zijn het helemaal aan het maken.
Rock this town, december 1989
Rap is een East Coast-uitvinding. Daarover zijn
alle muziekhistorici het eens. Hooguit kan er een
meningsverschil bestaan over de precieze datum
en plaats - The Bronx, New Jersey of Brooklyn en de precieze namen van de MC'S (Masters of Ceremony) die voor het eerst teksten ritmisch begonnen te 'zingzeggen' over een relatief langzame,
stotterende beat (vandaar hiphop), die dj's voortbrachten door platen op draaitafels handig te manipuleren.
Elsevier, 14-12-96
m u z i e k n u m m e r waarbij gerapt* w o r d t .
Meest succesvolle dansnummer van de plaat is
'Dear Yvette' een snelle rap met enkel wat droge
drummachine klappen.
Vinyl, februari 1986
rappen (<— Eng. to rap + -pen), het ritmisch
voordragen van een tekst (een rap*). —> zingzeggen* .
Rappen, het ritmisch uitspugen van woorden op
een beat, is een discipline die niet te onderschatten
is.
Humo, 09-10-86
Rappen is meestal niet meer dan ritmisch ouwehoeren boven een fantasieloos geprogrammeerde
beat.
Swing, november 1986
rapper, iemand die rapt*.
Cool is een fantastische rapper met een bovendien Richard Pryor-achtig gevoel voor humor.
Oor, zz-02-8y
rare grooves (<— Eng.; groove is een Amerikaanse slangterm voor ' g r a m m o f o o n p l a a t ' ) , swingende platen, vooral met funk of soul, uit de jaren zeventig.
Urban Classics zit vol met dit soort 'rare
grooves', waaronder maar liefst vijf James Brownprodukties.
Oor, 16-01-88
Rappers gebruiken oude funk-ritmes, originelen
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worden opnieuw op de markt gebracht als "rare
grooves' en obscure jazz met funk-ondertonen
wordt gereactiveerd als 'rare groove jazz".
h'abiola, september 1988
Het was in hiphopkringen altijd sjiek om 'rare
grooves' (citaten van oude onbekende platen) te
sampelen...
NRCHandelsblad,
02-01-98
rasta(fari) (van Ras Tafari Makonnen,
naam
w a a r o n d e r de vroegere keizer van Ethiopië,
Haile Selassi, tussen 1916 en 1930 bekend
was), a a n h a n g e r van een van oorsprong Jamaicaanse godsdienstige beweging onder z w a r t e n ,
o n t s t a a n rond 1930, die geloven d a t z w a r t e n
het uitverkoren volk zijn. De rasta's verkondigen de terugkeer n a a r het beloofde land, Ethiopië. Tot de rastacultuur behoren o.m. dreadlocks* en reggae*.
Rasta. Uit Jamaica afkomstige subcultuur, met
een door lokale drugs (ganja) gestimuleerde magische mystiek, een levenshouding die wordt gekenmerkt door een uit werkloosheid geboren haat tegen het kapitalisme en een ingenieuze en spectaculaire haardracht die zich goed leent voor modieuze
imitatie. Het geheel wordt voorzien van een eigen
muziek (reggae), die vooral door de in 1981 gestorven Bob Marley populair is geworden. Hij
wordt dan ook als een soort messias vereerd. Rasta
is het helemaal voor veel Amerikaanse en Europese
jongelui die het niet meer zien zitten en voor wie
punk passé is. Wie zich héél vrijblijvend een snufje
van deze cultuur eigen wil maken, neme een hond
met 'rastakapsel', de Hongaarse Puli.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1985
Ook uit het gewone straatbeeld zijn de rastas niet
meer weg te denken...
Backstage, april 1986
Een devote Rasta met nieuwe riddims.
Oor, 21-02-87
Voor Rasta's is er voor alles een vreedzame oplossing.
Popfoto, juni 1988
Gevoed door de inspiratie van de rastafari, het
optimisme van de linkse regering en ganja van de
allerbeste soort vervolmaakten ze de reggae tot de
volwaardige muziekvorm zoals we die vandaag
kennen.
De Morgen, 09-04-97
En overal op het continent vind je rastafari's met
hun vibrerende dreadlocks...
Elsevier, 17-0^-97

rastakapsel, speciale h a a r d r a c h t van een
rasta(fari)*. —> dreadlocks*,
schriklokken'.
De laatste maanden lijkt het rastakapsel echter
een nieuwe dimensie te hebben gekregen, want
steeds vaker signaleren wij mensen op straat met
knalrode, gifgroene, dan wel helblauwe dreadlocks.
HP/DeTijd,
10-05-96
rat, in V l a a n d e r e n een informele en sterk pejoratieve aanduiding voor 'stakingsbreker; werkwillige tijdens een staking'. Vermoedelijk ontleend aan het Engelse slang.
De houding van het ACV, dat de staking als beëindigd beschouwt, heeft inderdaad voor tweedracht
gezorgd in de rangen, maar het aantal 'ratten' is in
Waterschei zeer beperkt.
De Morgen, 24-03-87
... dat er ratten met een knorrende maag gaan
werken, kan men ze niet kwalijk nemen.
Knack, 15-04-87
rave (<— Eng. to rave 'razen, uitrazen'), houseparty*. In Engeland dateert de term rave 'feest'
uit de jaren zestig, m a a r het w o o r d kende een
heropleving in de jaren tachtig in een ietwat andere betekenis. De feesten vinden n u plaats in
clubs, gekraakte p a n d e n , loodsen - bijna altijd
o p geheime plekken - en m a k e n deel uit van het
acid-house*-gebeuren.
Deelnemers hieraan
n o e m t men in Engeland ravers*. In Groot-Brittannië reageerde Justitie vrij heftig. Regelmatig
werden de feesten r u w beëindigd d o o r een grote
politiemacht, bijvoorbeeld o m d a t de lokatie
brandgevaarlijk zou zijn. Dergelijke acties k w a men er vooral n a a r aanleiding van berichten in
de media over slachtoffers onder de feestgangers d o o r gebruik van XTC*.
Ik ga zelfs naar een 'rave' (spreek uit: reef) zoals
insiders house-fuiven noemen.
Panorama/De Post, 25-10-91
Het is, zegt hij, steeds lastiger om raves te organiseren.
Vrij Nederland, 25-09-93
Wie wil weten hoe de rave-scene van Engeland en
Ibiza er een jaar of drie geleden uitzag, stoppe 'Cubic Rave' in de video.
Oor, 26-03-94
In Nederland worden bijna wekelijks 'raves' georganiseerd die tienduizenden gabbers op de been
brengen, met Rotterdam als epicentrum.
Geert Cortebeeck: De XTC-Mafia, 1994

En het kan dan zo zijn dat de bebakkebaarde en
bepaardenstaarte dertigers door de dansende
jeugd als opa's worden afgedaan, zij zijn het wel
die het meest aan de XTC-pilletjes en de entreeprijzen van 50 gulden voor een gemiddelde 'rave' verdienen.
Elsevier, 23-11-96
raven (<— Eng. to rave + -n), fuiven; aan raves*,
houseparty's* deelnemen. J e u g d t a a l .
We hadden er net een tournee met Kingmaker opzitten en het idee om voor een publiek van 'ravende' hippies op te treden leek ons na al die kids van
Kingmaker heel verfrissend.
Oor, 16-10-93
raver (<— Eng.), iemand die deelneemt a a n
raves*, houseparty's* . J e u g d t a a k
Hij besloot een medium te creëren waarin hij en
zijn mede-ravers de informatie zouden vinden om
hun levensstijl te voeden.
Wave, mei 1995
Nog ieder jaar wordt de zogenaamde Love Parade gehouden in Berlijn, waar een menigte ravers,
dansers en XTC-slikkers zich laat meevoeren op de
beats van de techno-house.
HP/De Tijd, 16-05-97
Hippies, punks, rasta's en groene jongens: ze lagen allemaal overhoop met de wereld en droomden
van een nieuw begin. De raver heeft lak aan toekomstvisioenen.
DS Magazine, 11-07-97
Reagandoctrine (naar anal, van
Trumandoctrine), Amerikaanse buitenlandse politiek tijdens
het presidentschap ( 1 9 8 1 - 1 9 8 9 ) van R o n a l d
R e a g a n , die als doel h a d o m communistische
revoluties in andere landen tegen te werken of
te verhinderen d o o r het leveren van w a p e n s en
geld aan inheemse contrarevolutionaire groepen. Andere met een p e r s o o n s n a a m verbonden
doctrines zijn de Bolkesteindoctrine*
en de
Carringtondoctrine*.
De Reagan-doktrine betekent onvoorwaardelijke
steun aan alle niet-linkse regimes uit de Derde
Wereld, om het even hoe asociaal of korrupt ze
zijn.
De Morgen, 26-06-85
Voor iemand die zich zo volledig in dienst heeft
gesteld van de Reagan-doctrine en zeer ruimhartig
is als het gaat om de middelen die het hoge doel na-
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derbij kunnen brengen, moet dat niet echt moeilijk
zijn.
de Volkskrant, 06-12-86
Met de wapenbeheersing in de ijskast en de oorlog tegen het terrorisme grotendeels in een patstelling is het voornaamste initiatief van Schultzop
het gebied van het buitenlands beleid op dit moment de Reagan-doctrine, de strijdkreet van ideologisch rechts.
Vrij Ne der la nd, 14-02-87
Reaganomics (<— Eng.), benaming voor het financieel-economisch beleid, gevoerd onder
president Reagan. De k l e m t o o n ligt op de aanbodeconomie {supply-side economics, ook wel
schertsend voodoo-economics*
g e n o e m d ) . —>
Clintonomics".
Trouwens, was zijn financiële steun aan allerlei
slachtoffers van de Reaganomics geen bewijs van
het tegendeel?!
Haagse Post, 10-10-87
Als minister van financiën tijdens de eerste
ambtstermijn van president Reagan had Regan respect afgedwongen door de wijze waarop hij het
omstreden economische programma van de president, de 'Reaganomics' wist uit te dragen.
Het Parool, 14-05-88
Dukakis' troef is dat velen het onder de huidige
president moeilijk hebben als gevolg van diens economisch beleid, de 'Reaganomics': lagere belasting
voor de rijken, meer geld voor defensie ten koste
van de kleine man.
Trouw, 23-07-88
... een onpersoonlijke, carrière-gerichte, door
Reaganomics gedicteerde samenleving.
Nieuwe Revu, 26-01-89
Konden de Reaganomics en het Thatcherisme op
bewondering rekenen? Niet echt.
Elsevier, 12-07-97
reageerbuisbaby (vgl. Eng. test-tube
baby),
baby, geboren uit een in een reageerbuis bevrucht eitje dat d a a r n a in de b a a r m o e d e r werd
ingebracht. Deze techniek n o e m t m e n in-vitrofertilisatie" of ivf-bevruchting*,
waarbij in vitro
Latijn is voor 'in glas'. De eerste reageerbuisbaby w e r d o p 27 juli 1978 in Engeland geboren.
De tweede, in India, kreeg veel minder mediabelangstelling.
Reageerbuisbabies. Een trend 'in de kiem', zou je
kunnen zeggen.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 198$
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Reageerbuisbaby Louise Brown ontsluit in 1 9 'N
met haar geboorte de weg naar de 'brave new
world" waar de schepping gereviseerd wordt.
Heleen (Irul: Schat, staat het embryo koudï, 1992
Pas onlangs is er bij TNO een onderzoek begon
nen naar de ontwikkeling op langere termijn van
reageerbuisbaby's.
Elsevier, 10-0s-9"
reageerbuisplant, plant die k u n s t m a t i g w o r d t
geteeld.
Zestig bedrijven in ons land produceerden vorig
jaar ruim 53 miljoen reageerbuisplanten.
de Volkskrant, 30-04-88
reality-tv (<— Eng.), televisieprogramma w a a r i n
de realiteit zoveel mogelijk benaderd w o r d t en
waarbij ware gebeurtenissen gefilmd w o r d e n ,
zoals ongelukken en r a m p e n . M e n ziet acties
van de politie, het optreden van brandweerm a n n e n , ambulancepersoneel enz. O n d e r w e r p
van veel kritiek: menselijk leed zou getoond
worden als e n t e r t a i n m e n t . Soms (eerste citaat)
eerder als synoniem van
emotietelevisie'.
REALITY-TV maakt van iedereen een Ster. Ook
als u maar één been hebt of lijdt aan narcolepsie:
hoe opmerkelijker uw levensverhaal, hoe groter
uw kans een Bekende Nederlander te worden.
Nieuwe Revu, 28-12-94
Het fenomeen reality TV mag relatief jong zijn,
maar z'n massale toepassing vereist dat je steeds
weer met frisse ideeën op de proppen komt.
Nieuwe Revu, 20-06-96
Hij had het over het NOS Journaal dat hij in één
adem noemde met alle andere vormen van 'reality
tv'.
Trouw, 2 5--10-96
Collega Dijkstal sprak zijn afschuw uit over de
bloederige, privacy-schendende 'reality-tv' bij ongelukken en rampen.
Elsevier, 09-11-96
Een 1 v-omroepster kondigt reeds de fatale afloop van de romance aan in onvervalste reality-TVstijl.
Nieuwe Revu, 26-02-97
Om de inhoud van de stukjes niet te 'plakkerig' te
maken, mengde ze in elk stukje 'real life' en 'reality tv' (over ondermeer Ricki Lake en Jerry Springer).
Vrij Nederland, 12-04-97

Realo, informeel voor 'politiek realist'; i.h.b. iem a n d die behoort tot de 'realistische' vleugel
van de Groene fractie in Duitsland. Tegenover
de Realo staat de Fundi*.
Toch gauw vijftigduizend arbeidsplaatsen: wat
een goedwillende PvdA-realo als Vermeend nog
met geen vijf jaar sociale wetgeving voor mekaar
zou krijgen.
de Volkskrant, 21-02-87
PPR 'realo' Bas de Gaay Fortman heeft het voortbestaan van zijn partij gekoppeld aan het behalen
van drie zetels in de Senaat.
Elsevier, 14-03-87
Realo's en Fundi's staan elkaar naar het leven in
Groene partij.
De Morgen, 18-11-87
De nazaten van Den Uyl zijn 'realo's' geworden.
Ze hebben een cynisch mensbeeld omhelsd.
Vrij Nederland, 13-07-91
Vos heeft ook wel de tijdgeest mee: in het nieuwe
realo-denken van de PvdA zijn stevige contacten
binnen het bedrijfsleven niet meer au fond vies.
de Volkskrant, 20-02-93
rebirthen, aan rebirthing* doen.
Onvergetelijk is in dit verband de scène waarin
Herman Brood in het RTL 5-programma 'Bekende
Nederlanders in Therapie' wegloopt van de sessie
rebirthen zo gauw de therapeute indringende vragen gaat stellen.
HP/DeTijd,
17-07-98
rebirthing (<— Eng. 'wedergeboorte'), d o o r Leonard O r r ontwikkelde psychotherapie, gebaseerd o p O t t o R a n k s theorie van het geboortet r a u m a . Patiënten beleven h u n geboorte opnieuw en k u n n e n hierdoor h u n emotionele problemen kwijtraken.
Een zucht geeft lucht. Met je adem kun je emoties vastzetten maar ook loslaten. Rebirthing is een
adem-techniek om je te bevrijden van onbewuste
blokkades.
Opzij, maart 1987
Rebirthing is een vorm van primaltherapie/oertherapie ontwikkeld door de Amerikaan Leonard
Orr. Terwijl primal-screamtherapie zich richt op
alle trauma-producerende pijnen tijdens de vroegste jeugd, richt rebirthing zich op de eerste ademhaling tijdens de geboorte. Door rebirthing moet
men leren dat de ademhaling en daarmee het leven
zelf niet pijnlijk is maar plezierig. De patiënt wordt

aangemoedigd te blijven doorademen wanneer diepe gevoelens naar boven komen. De meeste mensen
hebben de neiging de adem in te houden bij deze
gevoelens. Tijdens rebirthing is de patiënt zich bewust van de pijn en de emoties zonder zich erin te
verliezen maar ook zonder ze te onderdrukken. De
toegepaste ademtechniek verbindt de actieve inademing aan de passieve uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. Door een ontspannen
ademhaling merkt de patiënt dat de in het lichaam
opgeslagen spanningen worden opgelost. Door rebirthing komt zowel in de adem als in het denken
en voelen, en daarmee in het leven, meer ruimte en
vrijheid.
Henny Allis e.a.: Alternatief bekeken. Geneeswijzen in beeld, 1993
Ik zie mijzelf op de bank liggen, gevolgd door een
visioen van mijzelf als foetus in mijn moeders
baarmoeder. Ik ga door een snel 'rebirthing' proces.
Pan Forum, mei 1996
Alles kwam voorbij, in die eerste trip en de vele
die zouden volgen: de Oerschreeuw en de Rebirthing, de Transactionele Analyse en de Transpersoonlijke Psychologie, de Holotrope Ademhaling
en alles wat er in de loop der jaren aan methodieken en systemen zou worden opgebouwd, die je
van binnenuit werden geopenbaard door de chemische sleutels die je kreeg aangereikt om er een slot
bij te vinden, dat op je eigen deuren der waarneming zou passen.
Humo, 10-06-97
Wat zou ze hebben gedaan als ze nu twintig was,
vroeg ik me af. Iets onschuldigs als thee drinken bij
Oibibio misschien, of aan rebirthing doen onder
leiding van een New Age-therapeut, om een stukje
eigen ikje te ontdekken.
HP/DeTijd,
22-08-97
recht-op-en-neer, de gewone geslachtsdaad,
waarbij de m a n boven op de v r o u w ligt. Informeel. —>
missionarishouding*.
Nette heren, die zich in het huiselijk bed geen
'achterommetjes' veroorloven of iets wat niet
recht-op-en-neer is...
Ben Borgart: Buiten schot, 1975
Recht op en neer zegt me niets meer, terwijl ik
daar vroeger zo van gecharmeerd was. Ik ging heel
veel met jongens naar bed om aandacht van ze te
krijgen.
Prostituee in de Volkskrant, 20-06-87

541

Hij is meer een man van recht-op-en-neer. Wat ik
in bed leuk vind; ach, dat weet hij waarschijnlijk
niet zo goed.
Avenue, mei 1991
Deze keer richtte hij z'n commentaar echter ook
op hetero's die onder seks meer verstaan dan het
simpele recht-op-en-neer.
HP/De Tijd, 27-06-97
recht-toe-recht-aan, recht voor z'n r a a p ; zonder
eromheen te draaien.
Er wordt iets meer gerockt, de teksten zijn iets
meer recht-toe-recht-aan.
Oor, 24-03-90
'What Do You D o ' is punky rechttoe-rechtaan,
maar daar tegenover staan weer songs vol akoestische gitaren.
Oor, 06-04-91
Er zijn maar liefst acht tests met elk veertig opgaven, dus het is geen simpele recht-toe-recht-aan
meting, maar wel degelijk een langer durend onderzoek.
Psychologie, december 1996
De grote vraag in de komende tijd wordt dan ook
niet zozeer óf het Nederlands bedrijfsleven meer
betrokken wordt bij de hulp, maar hoe dat gebeurt. Gaat het rechttoe rechtaan, om extra orders
en opdrachten voor het Nederlands bedrijfsleven,
met andere woorden, om gebonden hulp?
Elsevier, 11-01-97
Het is een tafel van niks. Een paar panelen van
een goedkope houtsoort naast elkaar, een laagje fineer erover met een onduidelijk motief, dodelijk
saai, zonder enige opsmuk, recht-toe-recht-aan,
typisch DDR-stijl.
Trouw, 28-03-97
Het is een ronkende maar adequate beschrijving
van de inhoud van dit rechttoe rechtaan horrorwerkje.
Nieuwe Revu, 09-07-97
In vergelijking met zijn latere werk is 'Junkie' een
rechttoe-rechtaan geschreven relaas over de bijzonderheden van een heroïneverslaving.
Vrij Nederland, 09-08-97
recreatiecriminaliteit, criminaliteit onder jeugdige vakantievierders.
De gemeente Westerschouwen heeft twee onderzoekers van het Criminologisch instituut in Groningen aangetrokken om iets te doen aan de 'recreatiecriminaliteit'.
Trouw, 01-09-88
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reefer (<— Eng.), m a n h u a n a s i g a r e t . Slang.
Nou, toen ben ik maar een reefertje gaan roken
aan de Amstel.
Hans Plomp: Het Amsterdams dodenboekje, 1 970
Ze zou naar me toe komen dansen en een trekjevan m'n reefer bietsen.
René Stoute: Jagers zijn wij, en ook prooi, 1987
reetveter, broekje of slip w a a r v a n het achterste
gedeelte uit een koordje bestaat; vooral als
strandkledij. Informeel. —> G-string"',string.
Bodystockings, dure witte of zwarte slips met
brede band en merknaam, en 'strings' (ook wel
'reetvetertjes' genoemd) zijn in trek. Vooral die
string verkoopt goed, vaak doen vrouwen hem
kado aan hun man, meldt een woordvoerder van
Manstore in Amsterdam.
Trouw, 11-07-89
regeltante, informeel voor ' v r o u w die graag alles bedisselt'. Andere p e n d a n t e n van de (mannelijke) regelneef zijn regelmie en regelnicht.
De rol van Yuppie bleek Manuela op het lijf geschreven, want binnen The Revelettes is zij de grote regeltante.
Popfoto, september 1988
Doortastende regelnicht als First Lady.
de Volkskrant, 17-04-93; over Hillary Clinton
regelneef, iemand die zich met alles en nog w a t
bemoeit; bedilal. Creatie van Van Kooten en
De Bie. Informeel; sinds het begin van de jaren
tachtig. Er bestaan meerdere varianten. De
popgroep N o r m a a l n o e m t h a a r m a n a g e r een
regelmanus. —> geilneef.
Ik ben, om met Koot te spreken, een vreselijke regelneef.
f os Brink: Zitten op de grond, 1980
En, tenslotte, dood: Robert 'Bumps' Blackwell,
regelneef par excellence, arrangeur, producer en
grote man achter de schermen van o.a. Little Richard, Sam Cooke en Ray Charles.
Oor, 06-04-85
Bart de Boer (gitarist en praktische regelneef).
Vinyl, februari 1986
Wij vinden het leuk dat woorden die wij hebben
gebruikt los van ons komen te staan. 'Regelneef'
bijvoorbeeld is een Van Dalewoord geworden: dat
vinden we nou eens leuk. Dat komt uit een programma rond neven van ons.
Wim de Bie in Humo, 04-02-88

Omdat nu, na die twaalfeneenhalf jaar premierschap en na éénentwintig jaar werkzaam te zijn geweest in de Nederlandse politiek, nog steeds geen
mens weet waar Ruud Lubbers precies voor staat,
wat hem beweegt, wat zijn principes zijn, of hij
principes heeft en wat hij nog meer is behalve een
goede en geslepen regelneef en een geboren sluwe
politicus die alles en iedereen weet te overleven.
Nieuwe Revu, 20-04-94
regelverdichting, wetgeving die n a u w k e u r i g is
doordacht.
Geelhoed zette al aan het begin van zijn monnikentaak uiteen dat de bureaucratie een hardnekkig, maar verklaarbaar verschijnsel is. Tussen de
vierde macht (de ambtenaren) en de vijfde macht
(de belangengroeperingen) wordt over elke nieuwe
maatregel uitgebreid overleg gevoerd. Dat leidt
uiteindelijk tot een nauwkeurige wetgeving. In het
ambtelijk jargon heet dat 'regelverdichting'.
de Volkskrant, 03-02-90
reggae (<— Eng.), van oorsprong Jamaicaanse
muziek, verbonden met de
rasta(fari)*-cultus,
met een m o n o t o o n en repetitief ritme. Bekendste vertegenwoordiger van het genre w a s Bob
Marley, overleden in 1 9 8 1 . Sinds ca. 1 9 6 8 .
Eind jaren zeventig ook bij ons populair geworden.
'Reggae' verwijst naar het 'rastafarisme'. Het
rastafarisme heeft aanvankelijk een religieuze inhoud.
Fenomenen van de jeugdcultuur (meerdere auteurs), 1989
Halverwege de jaren zeventig komt 'reggae' in de
mode. Reggae is voornamelijk een ritme, afkomstig uit de muziekcultuur van Jamaica.
Ed van Eeden en Peter Nijssen:Jong in de jaren
'70,1993
En zo komt het dat ik op mijn oude dag liever
naar de jonge reggae-sterren ga kijken dan naar de
roots-mannen van toen.
De Morgen, 09-04-97
Behalve het feit dat alle reggae tot in het absurde
op reggae lijkt, is de muziek verweven met een buitenissige religie die de voormalige en ook al dode
Ethiopische keizer Haile Selassie als een Messias
vereert.
Vrij Nederland, 09-08-9J

aanvulling o p het openbaarvervoernet. Rijdt
enkel n a a r afgelegen plaatsen o m de concurrentie met andere taxi's te vermijden. O p telefonische afroep brengt de regiotaxi de passagiers
n a a r de bushalte en achteraf van de bushalte
weer n a a r huis. Begin 1993 ingevoerd. —> opstaptaxi*.
Vervoerders gaan samenwerken bij invoering regiotaxi.
de Volkskrant, 10-11-92
Het voordeel van de regiotaxi boven de bus is,
dat de bus ook zonder passagiers moet rijden, terwijl de taxi eventueel thuis kan blijven.
Trouw, 18-02-93
Daarom is VSN behalve met de eigen dochters
ook met Treintaxi v o F (van NS) in gesprek, omdat
die - om het nog verwarrender te maken - de met
de regiotaxi vergelijkbare regiotreintaxi heeft gelanceerd.
Trouw, 02-04-93
reis, in de politiek: kabinetsperiode. —> rit*.
Als de liberalen in de regering zaten ging ik aan
het einde van de reis PvdA stemmen, als de socialisten gingen regeren was het omgekeerde het geval.
Vrij Nederland, 21-12-85
reisplanner, elektronisch reisboekje, voor auto
of trein, dat met de computer k a n w o r d e n geraadpleegd. —> routeplanner*.
In totaal bevat de reisplanner 44.000 vertrektijden vanaf 469 stations.
Mens & Wetenschap, nr. 2/1992
De computer is natuurlijk een ideaal apparaat om
het plannen van een reis te automatiseren. Eerder
zagen naast de reisplanner van de NS ook reisplanners voor de autorijders het licht.
PC-Active, januari 1997
Als toemaatje bevat deze uitstekende reisplanner
bovendien een beperkt aantal (zwakke) foto's van
interessante stopplaatsen, alsook een pocket-vertaalwoordenboek van het Engels naar de meest
courante Europese talen, mét audiovoorbeelden.
Computer'.Totaal, februari 1997
M a m , ik heb het opgezocht in de reisplanner - als
je de trein van achttien over twaalf uit Purmerend
neemt en overstapt in Sloterdijk, ben je via Schiphol en Leiden om vijf voor half twee in Den Haag.
Elsevier, 13-12-9-7

regiotaxi, taxi die het platteland aandoet, als
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rekenblad, c o m p u t e r r e k e n p r o g r a m m a . Voor
bijzonderheden zie
spreadsheet.
Naast tekstverwerken en het maken van rekenbladen maakt het illustreren van die twee een
groot deel uit van de hedendaagse kantoorwerk zaamheden.
PC Consument, oktober 1995
rekeningrijden, elektronische tolheffing met behulp van detectors langs de weg. De a u t o m o b i list betaalt voor het aantal kilometers d a t hij
heeft afgelegd. De term werd bedacht d o o r
Kees M i j n t e n , directeur voorlichting, documentatie en bibliotheek van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat ( O n z e Taal, april 1989).
H e t voorstel zelf k w a m van Neelie Smit-Kroes,
minister van Verkeer en Waterstaat in het eerste
kabinet-Lubbers. De Engelse term is road-pricing.
De minister gaat ervan uit dat zij in 1995 het systeem van 'rekening rijden' voor automobilisten
kan invoeren en schat de opbrengst daarvan op
500 miljoen per jaar.
NRC Handelsblad,
18-11-88
Het jaar 1996 wordt voor het verkeersbeleid het
jaar van de waarheid. Dan wordt het 'rekening rijden' landelijk ingevoerd en zal blijken of het toenemende autogebruik een halt kan worden toegeroepen.
Trouw,
oi-iz-88
De minister van verkeer en waterstaat is er erg
voor: 'road pricing' ofte wel rekeningrijden. Neelie
Smit-Kroes denkt daarmee de oplossing gevonden
te hebben voor het fileprobleem.
Elsevier, 22-04-89
De ANWB blijft mordicus tegen 'generiek' rekeningrijden.
Elsevier, 16-11-96
Het rekeningrijden geldt alleen op werkdagen in
de ochtendspits, tussen zes en tien uur, en niet in
deavondspits.
Trouw, 04-07-97
reiatiebemiddelaar, bureau dat, al d a n niet op
commerciële basis, relaties tussen mensen tot
stand brengt. Vroeger sprak m e n van huwelijksbureaus.
Marion van der Stad (49) is relatiebemiddelaarster. Haar bureau Aquarion richt zich vooral op
mensen met belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling en bewust leven.
HP/De Tijd, ij-11-96
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relatiebureau, bureau van een
reiatiebemiddelaar'.
Toen Sleeuwenhoek voorjaar 1984 dat gat in de
markt ontdekte, was het nog niet te vullen. Een aflevering van Rondom Tien (dat door dezelfde vijf
mensen gemaakt wordt als TévéKontakt) ging
over bemiddeling door relatiebureaus - toen nog
'huwelijksbureaus'.
Trouw, 29-04-88
relaxbedrijf,-huis, eufemisme voor 'bordeel,
seksclub'. In de jaren zeventig populair geworden benaming.
In dezelfde periode ondernamen organisaties van
exploitanten pogingen om het runnen van relaxhuizen respectabel te maken.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutie bedrij fin Nederland, 199 5
Er is een keurmerk ingesteld voor seksclubs - of
relaxbedrijven, zoals ze zich tegenwoordig noemen.
Opzij, januari 1996
Dan wilde zo'n jofele kastenbaas wel even uit de
doeken doen hoe goed-ie voor z'n meisjes zorgde,
dat je desgewenst in zijn relaxhuis kon eten van de
vloer en er zeker geen onvertogen dingen gebeurden.
Nieuwe Revu, o 5-1 1-97
reli-, informele afkorting van religieus in talrijke samenstellingen.
Een stuk pizza in de ene hand en een reli-rock
plaat in de andere.
Oor, 07-09-85
De reli-tik van de Housemartins.
Vinyl, maart 1987
... de 'schmierende' reli-pop...
Haagse Post, 27-6-87
Bestel is een mooi woord. Alsof de omroep ooit
iets deed voor zijn klanten. Omroepcomplex, dat
lijkt er al meer op. Het simpele klantvriendelijke
bestel is evenwel in de kiem aanwezig. Op Nederland 1: het Reli-net, met KRO, NCRV enEO.
Trouw, 2 5-06-93
Na zijn scheiding ging Ogenio 'reli-hoppen'. Hij
kerkte onder meer bij Maasbach in Tiel, bij Parousia in Den Bosch en bij Figi in Zeist.
Nieuwe Revu, 26-04-95
Of de horde holisten en reli-therapeuten - met elkaar een fikse bedrijfstak.
Elsevier, 21-12-96

Groothandelaar Bram de Regt dicht de run op de
devotionalia onder meer toe aan een verschijnsel
als new age dat grotendeels gebaseerd is op relishoppen: 'Onderzoek alle geestelijke stromingen
en behoud wat het beste in je straatje past.'
Elsevier, 29-11-97
relnicht, homoseksueel die o p een opzichtige en
luidruchtige wijze voor z'n mening u i t k o m t en
confrontaties niet uit de weg gaat. Slang.
Ze vindt je nu een relnicht.
MegchelJ. Doewina: Huize Avondroze, 1988
Wat op mij valt zijn die enge gilnichten. Relnichten. En daar hou ik niet van. Met van die stemmetjes 'oh kind, wat enig'. Echte huppelkutjes.
David Heytze en Siska Oosterling: Ken ik jou niet
ergens van!, 1994
remgeld, in Vlaanderen aanduiding van de eigen bijdrage in medische verzorging en medicijnen. W o r d t niet door het ziekenfonds terugbetaald. —» medicijnenknaak*'.
rentabiliteitsgrens, break-even point. Deze N e derlandse vertaling voor het meer ingeburgerde
Engelse w o o r d vinden we terug in de Engelse
Jansonius en in de vip-agenda 1987 van B.
Stouthuysen.
rentmeesterschap, in de confessionele politiek:
zorg en belangstelling vanuit een christelijke
achtergrond voor het milieu, G o d s schepping
en bijgevolg ook voor de mens; een bijzondere
band met de grond en de natuur. Alhoewel oudpremier Lubbers de t e r m populair m a a k t e ,
werd rentmeesterschap al in de jaren zeventig
als nieuw begrip g e m u n t door prof. G o u d z w a a r d , destijds de schrijver van het CDA-programma.
Uitgangspunten als gerechtigheid, solidariteit en
zorg voor het milieu (rentmeesterschap heet dat in
CDA-jargon) werden opgepoetst.
Het Parool, 18-04-92
Centraal in de christen-democratische visie op de
milieuproblematiek staat het woord rentmeesterschap. Met andere woorden: hoe gaan we op een
verantwoorde manier om met de schepping, ofvoor wie minder religieus is ingesteld - het milieu?
Voorlopig heeft dat rentmeesterschap gefaald,
concludeert de studiecommissie.
Trouw, 25-06-93

En als je al die risico's calculeert, en op de aanstormende jeugd let, is het dan niet verstandig om
nog een paragraaf over het gezin en het rentmeesterschap in te voegen?
de Volkskrant, 11-09-93
Hoewel Klukhuhn nergens een beroep doet op
het evangelisch getinte holisme dat zo graag
spreekt over de menselijke plicht tot 'rentmeesterschap' over de natuur, laten zich in zijn standpunten minstens twee elementen uit de christelijke erfenis aanwijzen.
HP/De Tijd, 12-01-96
Van Middelkoop is ervan overtuigd dat alleen zó
nog echt een draagvlak kan worden verworven
voor een streng milieubeleid. 'Je moet partijen
aanspreken op hun verschillende morele grondslagen.' Hij doelt onder meer op het begrip rentmeesterschap uit het christelijke geloof, de gedachte dat
de schepping aan de mens in bruikleen is gegeven.
Trouw, 11-10-96
De gedachte van rentmeesterschap, kenmerkend
voor de gelovigen van nu, is al door Calvijn verwoord in dezelfde zin als in onze tijd is gedaan
door de Commissie-Brundtland. Milieudefensie citeert Calvijn: 'Wie een akker bezit, moet dus de
jaarlijkse vruchten trekken, en toezien dat hij de
grond door zorgeloosheid niet uitgeput laat worden, maar hij moet zich erop toeleggen om de
grond de nakomelingen over te leveren zoals hij
hem heeft ontvangen, of nog beter bebouwd.'
Trouw, 27-12-96
De Hoop Scheffer: 'Rentmeesterschap vind ik
een prachtige term. Alleen, als ik dat tegen mijn
dochters van 18 en 16 zeg, dan zeggen die inderdaad: Wat bedoel je precies? En dan zeg ik: daar
bedoel ik mee dat wanneer jullie straks verantwoordelijkheid dragen in deze samenleving, wij
jullie niet hebben opgezadeld met een samenleving
die naar de filistijnen is door wat wij nu de lucht
inblazen. Nou, dat begrijpen ze heel goed hoor.'
Elsevier, 15-11-97
reputatiepolis, zie citaat.
Samen met het public relations-bureau Van
Dantzig &C Lichtenveldt introduceerde De Goudse
Verzekeringen onlangs een zogenaamde 'Reputatiepolis', die bedrijven verzekert tegen kosten van
inschakeling van professionele communicatie-bijstand en crisisbegeleiding. Ook de kosten die
voortvloeien uit het advies van het 'erkende' p.r.bureau (infolijnen, helpdesk, persconferenties,
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e.d.) zijn gedekt. Uitdrukkelijk niet de schade zelf.
Elsevier, 14-05-94
resetten (<— Eng. to reset + -ten), de c o m p u t e r
aan en uitzetten, o p n i e u w o p s t a r t e n . Sinds eind
jaren zeventig.
Het gevaar is niet zozeer dat computers steeds
meer op mensen gaan lijken, maar dat mensen
steeds meer op computers gaan lijken. In ons taalgebruik is het soms net of dat het geval is: mensen
weigeren iets te doen omdat ze daarvoor niet 'geprogrammeerd' zijn. Of je hoort: 'Je moet me eerst
even "resetten".'
Vrij Nederland, o4-o2-89
Frappant genoeg bleek CrashGuard niet in staat
iets aan deze narigheid te doen en na enig geduld
en proberen bleef er niet veel anders over dan de
computer te resetten.
PC-Active, maart 1998
respiratiekamer,-ruimte, zie citaten.
Een deel van het onderzoek in het Biomedisch
Centrum gebeurt in de respiratiekamers. Sporters,
maar bijvoorbeeld ook proefpersonen die aan
overgewicht leiden, worden in een vertrekje ondergebracht waarin zij eten, vrij recreëren (lezen, tv
kijken, schrijven, patiencen, muziek beluisteren
behoren tot de mogelijkheden; een avondwandeling niet), slapen en vooral ook op een fietsergometer uitputtende arbeid verrichten. De
luchtcirculatie is in die zin aangepast dat de
afgevoerde lucht in meetapparatuur terecht
komt, waarmee informatie wordt verkregen over
een aantal lichaamsprocessen van de proefpersoon.
NRCHandelsblad,
26-06-87
Brouns vond dertien goed getrainde amateurs bereid gedurende twee keer zeven dagen in het laboratorium te verblijven. Daar moesten ze in beide
weken op twee achtereenvolgende dagen een Tour
de France-inspanning leveren. Dat gebeurde op
home-trainers in twee hermetisch afgesloten kamertjes (zogenaamde respiratie-ruimtes), zodat ze
geen mondstuk op hoefden om de ademhaling te
kunnen controleren.
de Volkskrant, 18-06-88
restembryo, pre-embryo d a t niet in de b a a r m o e der w o r d t teruggeplaatst na een reageerbuisbevruchting. Medisch jargon.
Het belangrijkste probleem op dit moment zijn
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de zogenaamde rest-embryo's. Mag je daarmee ex
perimenteren, met welk doel en tot welke leeftijd?
Opzij, september 199 j
De praktijk van iVF-behandeling- waarbij de bevruchting kunstmatig in laboratoria tot stand
komt - maakt het ontstaan van 'restembryo's' onvermijdelijk.
Nieuwe Revu, 17-12-97
1 VF-embryo's, die overblijven wanneer het gezin
is voltooid, worden 'restembryo's' genoemd.
Nieuwe Revu, 18-02-98
resto (<— Fr. resteau), in Vlaanderen: restaurant, mensa. Studententaal.
De studenten smulden in de universitaire resto's
niet minder dan 187.000 hamburgers, spaghetti's
en andere pizza's.
De Morgen, 2 5-01-86
Dolly Parton opende een resto in Honolulu...
Fabiola, februari 1988
Dagelijks bezoeken dan ook 3 5 tot 4 0 % van de
ongeveer 12000 studenten in Gent de resto's.
SIC, 23-02-88
resultaatvoetbal, manier van voetballen waarbij
men vnl. verdedigt. H e t resultaat is belangrijker
d a n het amuseren van het publiek. O o k wel figuurlijk, buiten de voetbalsport.
Ik heb er altijd moeite mee als ze zeggen: we hebben voldoende aan een gelijkspel. Dat is zo niksig.
Ik ben op dat punt geen rekenaar. Z o denken de
andere jongens ook, zo denken Nederlanders nu
eenmaal. Wij willen meer zien dan alleen resultaatvoetbal.
Vrij Nederland, 18-06-94
retaiimarkt (<— Eng. retail 'detailhandel'), een
beursterm; zie tweede citaat.
In de zogenoemde retail-markt, transacties van
minder dan één miljoen, blijft de hoekman als bemiddelaar zeker een rol spelen.
de Volkskrant, 08-01-93
Van de huidige 23 bedrijven zal hoogstens de
helft kunnen blijven voortbestaan met de nieuwe
pet van specialist. Zij blijven een belangrijke taak
houden op de retail-markt: de markt voor orders
tot zo'n vijf ton. De grote beleggers zullen rechtstreeks met elkaar kunnen handelen in een beeldschermenbeurs.
de Volkskrant, 18-09-93

rete-, vnl. in informele jeugdtaal: erg; in hoge
m a t e . Sinds begin jaren tachtig.
Dat vind ik retegaaf, een wijf dat de hele nacht
door wil gaan.
Alexander Reeders: De kreukelzone, 1994
retourpremie, statiegeld voor lege flessen.
Duizend winkels zullen binnenkort statiegeld
heffen op wijnflessen. Ook op plastic draagtassen
komt een 'retourpremie'. Minister Alders van
Milieubeheer heeft dat donderdag gezegd. Tegelijk kondigde hij aan dat er volgend jaar statiegeld wordt ingevoerd op alle bier- en limonadeflessen.
de Volkskrant,
05-04-91
retrovirus, zie eerste citaat.
Een retrovirus, zoals ook het Aids-virus H I V , bestaat uit een RNA-keten verpakt in een eiwitomhulsel terwijl het ook 'reverse transcriptase' bevat, een
enzym dat het enkelstrengs virus-RNA vertaalt in
dubbelstrengs D N A .
Natuur & Techniek, december 1989
Ik moest uitvinden hoe een bepaald soort virus,
het retrovirus, in staat is om zijn genen te laten
werken in de cel die hij infecteert. Wij biologen
zeggen: hoe hij zijn genen tot expressie brengt.
Vrij Nederland, 21-12-96
retrovrouw, v r o u w die h a a r b a a n opgeeft o m
weer voor de kinderen te zorgen. —> herintreedster*.
'Retro-vrouw' Dorien Pessers heeft niet voor
niets geroepen dat vrouwen eens moeten ophouden met zich aan te passen aan die mannen die zonodig zestig uur per week moeten werken. Maar
zolang mannen niet gedwongen worden ook minder te werken, blijven haar carrièremogelijkheden
beperkt en blijft zij naast haar deeltijdbaan opdraaien voor huis en kinderen.
De Groene Amsterdammer,
16-12-92
Retro-vrouw: werkende vrouw die als spijtoptant terugkeert naar het aanrecht.
Frans van Lier: Jaartaai. De debuutwoorden van
1993
Reyesyndroom (epon., n a a r de Australische kinderarts R a l p h D.K. Reye, I 9 i 2 - i 9 7 8 , d i e d i t
verschijnsel in 1963 ontdekte), zeldzame dodelijke ziekte die zich voordoet bij kinderen na virusinfecties.

Het gaat gelukkig wel om een uiterst zeldzame
kwaal: één op de 200.000 kinderen die aan influenza-B lijdt zou als complicatie het Reye-syndroom oplopen. De eerste beschrijving van het
syndroom dateert uit 1963. De 'ontdekker' ervan
was de kinderarts dr. Ralph Reye uit Sidney. Pas
begin jaren tachtig kwam er enig zicht op een verband met aspirinegebruik. In 1986 waren de autoriteiten in Engeland en de Verenigde Staten van dat
verband overtuigd. Het Verenigd Koninkrijk verbood speciaal voor kinderen bedoelde aspirinemedicijnen. In de Verenigde Staten hadden FDA en
fabrikanten al eerder gewaarschuwd tegen aspirinegebruik bij kinderen. In 1986 werd een waarschuwing op een bijsluiter verplicht. Omdat het
Reye-syndroom zo zeldzaam is, is wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken ervan zeer moeilijk.
Vrij Nederland, 06-01-90
richtingschool, zie citaat.
De verzuiling van openbaar en bijzonder onderwijs heeft zichzelf overleefd en kan plaatsmaken
voor een nieuwe tweedeling. In de toekomst zou
het onderwijsbestel moeten bestaan uit de voor iedereen toegankelijke Algemene Nationale School
en een beperkt aantal 'richtingscholen'. Deze laatste groep moet wel bewijzen dat ze de levensaanschouwelijke richting van de school ook echt inhoud geeft, wil ze door de overheid worden erkend
en betaald.
de Volkskrant,
11-10-91
riddims (Jamaicaanse uitspraak van Eng.
rhythm), eerder o p g e n o m e n en uitgewerkte
melodie- en ritmepatronen; veelvuldige herhaling van bepaalde basisriffs bij reggae \
Het swingt als de kolere maar... waar hebben we
deze riddims als 'Groove Jumping' en 'Raise the
Pulse' eerder gehoord?
Vinyl, maart 1986
Het is altijd goed skanken op de heavy riddims
van Aswad.
Oor, 04-10-86
Op zijn dubbele draaitafel kiest hij de 'riddims'
die zich eigenen voor zijn komische, seksueel geladen dan wel sociaal-politieke commentaren.
Elsevier, 08-11-86
Gedeeltelijk bekende riddims uit de stal van het
on-U Soundlabel.
Oor, 13-02-88
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Op een strakke ridim wordt er sappig getoast
over de geneugten van homoseks.
Fabiola, april 1988
Verder passeren BaBaBoom, Real Rock-, Arenaen Far East-riddims de revue.
Oor, 07-05-94
rij:op-, achtereenvolgend; na elkaar. Vnl. in de
sport, bijvoorbeeld gezegd van d o e l p u n t e n .
Sinds het midden van de jaren zeventig.
Officieel willen de sociaal-democraten pas in het
voorjaar van 1998 beslissen welke kandidaat zij de
ring insturen om voor de vijfde maal op rij te trachten Kohl te verslaan.
Elsevier, 12-04-97
Rijk van het Kwaad (<— Eng. Evil Empire), karakteristiek van de toen nog communistische Sovjet-Unie, door Ronald Reagan op 8 m a a r t 1983
gegeven in een toespraak voor de evangelische
Kerk.
In plaats van als zelfverzekerde en triomfantelijke
overwinnaar te voorschijn te komen na de ineenstorting van het Rijk van het Kwaad en het reusachtige logistieke succes in de Golf, is Amerika nu
een land dat gekweld wordt door ongerustheid en
twijfel aan zichzelf...
HP/De Tijd, 18-09-92
De conservatieven dachten dat hij gek geworden
was. Onderhandelen met het Rijk van het Kwaad?
De Sovjetunie als gewone concurrent behandelen.
Vrij Nederland 17-04-9}
Vlak na het beëindigen van de Koude Oorlog
hoefde het beeld van de NAVO als afkickende bodybuilder weinig verontrusting te wekken. Zeker niet
in Nederland, waar de Rambo-retoriek van Ronald Reagan over Rusland als afschrikwekkende
rijk van het kwaad doorgaans een licht gevoel van
gêne had teweeggebracht.
HP/De Tijd, 30-04-93
Wie de aantijgingen tegen Gates, vooral opgetekend uit de mond van gedupeerde concurrenten,
nog eens ziet opgesomd, is geneigd van harte in te
stemmen met zijn talrijke tegenstanders die het
Microsoft-imperium, in navolging van Ronald
Reagans beruchte uitspraak over de Sovjet-Unie,
typeren als een 'Rijk van het Kwaad'.
NRCHandelsblad,
08-08-97
riksbioscoop (van riks, Barg. voor 'rijksdaald e r ' ) , filmtheater w a a r men voor een rijksdaal-
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der een toprilm van een jaar geleden kan gaan
bekijken. Sinds 1992. In navolging van Amsterd a m (Cineac) k w a m e n er ook riksbioscopen in
Groningen, Den H a a g en R o t t e r d a m .
Het is wat rumoeriger, maar wat wil je voor een
rijksdaalder? De riksbioscoop bestaat een jaar en is
een succes, verkondigt manager St- Jacobs in een
toespraak tot het publiek in het Amsterdamse Cineac Theater.
de Volkskrant, 18-09-93
Ik stond voor de riksbioscoop en ik wist dat ik
zeker nog een kwartier moest wachten.
Arnon Grunberg: Blauwe maandagen, 1994
Uw programma besteedt wel wekelijks aandacht
aan de M G M Riks-bioscopen.
Nieuwe Revu, 14-12-94
Ook werden verouderde theaters tot 'Riksbioscoop' omgeturnd: voor een rijksdaalder zijn daar
succesvolle films te zien die al uit de roulatie zijn
verdwenen.
HP/De Tijd, 14-04-95
Gestoord is het digitale dispuut van het Rotterdamsche Studenten Gezelschap. Uiteraard staat
hier ook de plaatselijke agenda van de Riksbioscoop op.
Wave, juni 1995
Nadat hij als kinderbioscoop en als Riksbioscoop heeft gediend, wordt de voormalige Cineac
in Amsterdam verbouwd tot Planet Hollywoodrestaurant.
HP/De Tijd, 05-04-96
Toegegeven, dit wereldberoemde monument,
waaraan zich jaarlijks bussen internationale architectuurstudenten vergaapten, stond tijdenlang
verwaarloosd te bladderen; de laatste tweeënhalf
jaar als riksbioscoop.
Elsevier, 02-11-96
ripdeal (<— Eng.), oplichterij; criminele afrekening; i.h.b.: tijdens een drugstransactie de
dealer met geweld zijn handel afhandig maken
in plaats van hem te betalen.
Er zijn veel 'rip deals', waarbij de partij vlak voor
de overdracht wordt gestolen.
Elsevier, 06-02-88
... de uit de hand gelopen 'ripdeal', die in de Eerste Atjehstraat het leven kostte aan Dave Zwartjes.
Het Parool, 24-02-90
Het duo besprak via de telefoon uitvoerig
met wie moest worden 'afgerekend'. Dit betrof
ongehoorzame handlangers die zelfstandig

ripdeals pleegden op hasjhandelaren.
Nieuwe Revu, 06-11-96
Ripdeal. Oplichterij. Uitdrukking uit de criminele wereld; wanneer een drugsdealer geen geld
krijgt, maar slechts een pistool onder zijn neus,
wordt hij 'geript'.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
Later belandde hij diverse keren in de gevangenis, onder meer voor 'ripdeals'.
Elsevier, 14-12-96
rip-off (<— Eng.), diefstal, oplichterij, afzetterij;
vooral in de muziek: een slechte imitatie. Pejoratief; sinds begin jaren tachtig.
Anita Meijer..., ver over de streep met een perfekt
klinkende en tegelijkertijd schaamteloze rip-off
van Benatar's 'Battlefield'.
Oor, 20-10-84
M . M . komt uit België en alhoewel een regelrechte Cramps rip-off zonder meer een verrassing.
Vinyl, september 1986
Een leuke show met veel vuurwerk moest proberen te verhullen dat het Duitse viertal niet veel
meer is dan een zwakke Judas Priest rip-off...
Metal Hammer, januari 1988
Ik heb het niet over de 'rip-offs' van EuroHome
uit Zwijndrecht. Die jongens kopiëren hun moeder
nog, als er wat mee te verdienen valt.
Jan Kuitenbrouwer: Percies, 1988
Maar dit superieur geschreven boek valt niet in
de categorie 'rip-off's' zoals die nu verschijnen: het
is een klassieker op eigen kracht.
HP/DeTijd,
08-11-96
Bij de laatste hypes uit Engeland is originaliteit
ver te zoeken. Kula Shaker is gewoon een rip-off
van George Harrison en The Stone Roses.
Nieuwe Revu, 26-02-97
Goedkope rip-offs van dure designerkleding vind
je bij H & M en Miss Selfridge.
HP/DeTijd,
29-08-97

'Schrijf maar op, de vrouwen rippen hier ook,'
schreeuwde een man me ooit toe.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
Alhoewel, ik heb nooit een oude mevrouw beroofd. Ik heb echt weleens iemand geript, maar
geen oude vrouwen.
Nieuwe Revu, 21-05-97
ripper (<— Eng.), dief; iemand de zich schuldig
m a a k t aan rippen '.
De drugsmarkten hebben voorts te kampen met
diverse verraders en met de eigen criminelen, de
zogenaamde 'rippers': lieden die hun positie of informatie gebruiken om op al dan niet gewelddadige wijze geld of goederen te stelen. De rippers zijn
uiterst hinderlijk, niet in de laatste plaats omdat de
politie niet kan worden ingeschakeld.
de Volkskrant, 08-11-86
Er komen tegenwoordig ook veel rippertjes af op
houseparty's.
Nieuwe Revu, 02-04-97
risicogemeente, gemeente met een tekort a a n
politieagenten, zodat de veiligheid van de burgers niet meer gewaarborgd kan w o r d e n .
Acht gemeenten kampen met een wel bijzonder
tekort aan personeel. Het gaat om Anderlecht,
Brussel, Vorst, Eisene, Molenbeek, Sint-Joost,
Sint-Gillis en Schaarbeek, waar alles bijeen 500
agenten ontbreken. Kort geleden zijn de acht burgemeesters van deze 'risico-gemeenten' hierover
rond de tafel gaan zitten met twee ministers erbij:
Louis Tobback (SP) van Binnenlandse Zaken en
minister-voorzitter van het Brusselse Gewest
Charles Picqué (Ps).
De Morgen, 26-07-93

rippartij (<— Eng. rip + partij), slang voor ' b e r o ving'. -* ripdeal*.
Bij de uitbarsting van het conflict over die 'rippartij' in de woning van Pietje P. in AmsterdamOost schoot B. Leo F. dood.
Het Parool, 05-10-88

risicojongere, probleemjongere; iemand die risicogedrag vertoont, die gewelddadig optreedt.
->
randgroepjongere*.
Zowel de gemeente Rotterdam als de gemeente
Utrecht heeft deze maand een rapport gepubliceerd waarin - enigszins verstopt - een schatting
wordt gedaan van het aantal 'risicojongeren' (tot
25 jaar) in de steden, gedefinieerd als jongeren die
problemen 'geven of hebben'.
Elsevier, 21-02-98

rippen (<— Eng. to rip + -pen), beroven. —> ripdeal*, rippartij.

risicoladder, zie citaat.
Robeco profiteert van het klimaat dat rondom
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het beleggen is ontstaan. Door diverse mogelijkheden te bieden tussen sparen en beleggen in, waarbij
heel voorzichtig treden van de zogeheten 'risicoladder' (obligaties, onroerend goed, aandelen)
worden beklommen, pikt men een aardig graantje
mee.
Haagse Post, 05-04-86
risicosupporter, voetbalsupporter die relletjes
uitlokt en bijgevolg gevaar oplevert voor de andere toeschouwers van een wedstrijd.
Bij het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (civ) in Utrecht is bekend dat groepen risicosupporters buiten het gecontroleerde circuit (reisbureaus en voetbalbond) kaartjes hebben gekocht.
Het Parool,
iz-oj-90
De clubs komen er niet al te best af in het onderzoek. Ze stellen zich zonder uitzondering te passief
op. Ze doen slechts het 'hoogst noodzakelijke' (FC
Utrecht), hun contacten met de politie hebben een
'weinig harmonieus karakter' en beslissingen komen slechts tot stand na 'slepende onderhandelingsprocessen' (Feyenoord) of ze houden zich eenvoudig niet aan de afspraken en verkopen kaarten
op de dag van een risico-wedstrijd waardoor 'risico-supporters' op plaatsen zitten waar de politie
ze niet verwacht (PSV).
de Volkskrant,
04-10-91
Het beeld dat iemand 'uit zijn bol gaat' en stenen
gaat gooien klopt niet. De geweldplegers behoren
in het algemeen juist tot min of meer vaste en ervaren groepen: bij voetbalwedstrijden zijn het de zogenaamde 'risico-supporters', bij protestacties
personen die bivakmutsen opzetten om zich onherkenbaar te maken.
Kijk, augustus 1993
Enkele honderden Nederlandse risico-supporters
zijn voor de wedstrijd België-Nederland in het bezit van plaatsbewijzen, bestemd voor vakken met
Belgische fans.
Trouw, 13-12-96
Het opheffen van de combi-regeling voor risicosupporters en het afschaffen van 'relvakken' in stadions zijn opties om het voetbalvandalisme uit te
bannen.
Trouw, 18-04-97
risicowedstrijd, voetbalwedstrijd waarbij d o o r
aanwezigheid van risicosupporters*
gevaar
voor rellen bestaat. Dit w o o r d w e r d al o p g e n o m e n in het h a n d w o o r d e n b o e k van Koenen
(1992).
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Identifikatie van hooligans is in het verleden altijd een bijzonder groot probleem geweest.
We hebben onze hoop gevestigd op dit systeem.
Werkt het, dan zou het in de toekomst wel eens
voor andere risicowedstrijden kunnen worden toegepast.
De Morgen, 07-03-90
Omdat elke broer een van beide clubs sponsorde,
respectievelijk al-Ittihad en al-Ahli, werd een arbiter uit Malta gehaald om de risicowedstrijd te fluiten.
HP'/De Tijd, 31-01-97
Risicowedstrijden in het betaald voetbal zullen
worden uitgesteld, verboden of zonder publiek gespeeld als de clubs geen maatregelen nemen voor
een strengere controle van supporters.
NRC Handelsblad,
18-04-97
rit, in de politiek: kabinetsperiode, die in principe vier jaar bestrijkt. Vooral in uitdrukkingen
als de rit uitzitten en aan bet eind van de rit. De
laatste tijd w o r d t rit ook buiten politieke kring
gebruikt, in de meer algemene zin van 'iets dat,
een klus die men binnen een bepaalde periode
voltooit', -ïreis*.
Hij (Nijpels - M D C ) is één van degenen die ervoor heeft gezorgd dat dit beleid tot stand kon komen en dat dit kabinet naar alle waarschijnlijkheid
de rit uitzit.
Algemeen Dagblad, 16-11-85
Premier Lubbers blijft, als het aan hem ligt, tot
1994 minister-president. Hij zal zich tijdens de rit
van het kabinet Lubbers/Kok niet laten verleiden
een mooie baan elders aan te nemen.
Trouw, 06-10-90
Terwijl het kabinet-Kok amper halverwege de rit
is, woedt de campagne voor de volgende verkiezingen al volop.
HP/De Tijd, 03-01-97
Dit kabinet is nu halverwege de rit en het wordt
tijd om de horizon te verleggen.
NRC Handelsblad,
10-01-97
Van Mierlo mag dan kwaad bloed hebben gezet
bij de W D , maar dat is eigenlijk niet meer relevant.
Het kabinet zit de rit wel uit.
Elsevier, 06-09-97
U moet afvallen en trainen, zeg ik dan. Die mensen vallen af. Aan het eind van de rit hebben ze dan
vaak een vel dat tot over hun schaamhaar hangt.
HP/De Tijd, 06-03-98

ritmebox (<— Eng.), elektronisch a p p a r a a t d a t
allerlei ritmes k a n p r o d u c e r e n .
Het met een ritmebox ondersteunde 'Psycho Killer'.
Oor, 03-11-84
Ja, dat is housemuziek uit Chicago. Ik heb daar
toen naar geluisterd. Maar het was erg amateuristisch. Z o ' n ritmeboxje. Je hoorde die muziek ook
nooit in clubs in New York.
Nieuwe Revu, 01-07-98
ritsen (beeldspraak waarbij gedacht m o e t w o r den aan het gebruik van een ritssluiting), verkeersgedrag waarbij verkeersstromen zich soepel samenvoegen; zo rijden d a t andere a u t o m o bilisten de ruimte hebben o m vanaf de invoegstrook in te voegen. H e t ritsen m o e t opstoppingen en irritaties v o o r k o m e n . Volgens Veilig
Verkeer m o e t er in rijopleidingen meer aand a c h t k o m e n voor de ritsvaardigheid van de bestuurder. Deze informele t e r m k o m t al voor in
een folder uit 1989 van het ministerie van Verkeer en W a t e r s t a a t en de Nederlandse Vereniging van W e g e n b o u w e r s .
Ritsen vermindert de agressie en stress onder automobilisten en leidt daardoor tot een veiliger verkeersgedrag. Dat heeft een proef bij de Beneluxtunnel in Rotterdam uitgewezen, waarbij de automobilisten door middel van verkeersborden de
juiste plaats van ritsen (gelijkmatig invoegen) werd
aangegeven.
Trouw, 12-09-97
roadie (<— Eng., v a n roadmanager),
klusjesman
die de instrumenten en de geluidsinstallatie van
een p o p g r o e p klaarzet voor het optreden en
achteraf alles weer o p b e r g t . Een poging tot vernederlandsing van deze t e r m d o o r de Nederlands zingende p o p g r o e p Bots (weggie) h a d
geen succes.
De koning te rijk zijn ze: drie toegiften hebben ze
moeten spelen. Meer mocht niet van de roadies
van The New Vigilantes.
Bert Hiddema: Twee vliegen in een klap, 1975
Een roadie port nog wat rook uit de machine.
Humo, 13-02-87
Roadies verzorgen de technische voorzieningen,
de randvoorwaarden die een popgroep nodig heeft
om te kunnen spelen.
de Volkskrant,
24-03-88
Ze was als roady op tournee met de band toen ze

hier haar Servische vriendje Shane tegenkwam.
Nieuwe Revu, 28-05-97
roa-woning (roa, acron. van regeling opvang
asielzoekers), w o n i n g , bestemd voor asielzoekers die bijna zeker m o g e n blijven. Volgens de
roa w o r d t iedere Nederlandse gemeente geacht
op h a a r inwonertal twee promille asielzoekers
te huisvesten.
De kansloze asielzoekers gaan vervolgens in afwachting van hun uitzetting naar kort-verblijfcentra. De anderen gaan naar asielzoekerscentra en
ROA-woningen (Regeling Opvang Asielzoekers).
de Volkskrant,
24-08-91
Op dit moment vangen de gemeenten 23.000
asielzoekers op in zogenaamde ROA-woningen.
Het gaat hier om mensen die bijna zeker in aanmerking komen voor een verblijfsstatus. Voorts
heeft 9 5 procent van de gemeenten medewerking
toegezegd aan de huisvesting van 30.000 toegelaten asielzoekers.
Trouw, 29-10-93
Vervolgens wordt de asielzoekers een tijdelijk
huis in een van de Nederlandse gemeenten aangeboden. Om kennis te maken met het alledaagse leven. Die 'Roa'-woningen (zoals ze worden genoemd) bestaan. Althans: in theorie.
Vrij Nederland, 30-10-93
Om de gemeenten te dwingen meer woningen
beschikbaar te stellen heeft de overheid hun
twee taakstellingen opgelegd. De eerste dateert
uit 1987 en houdt in dat er in elke gemeente per
duizend inwoners twee asielzoekers moeten worden gehuisvest, de zogenaamde twee-promilleregeling. Deventer moet dus bijvoorbeeld met zijn
67.000 inwoners de huisvesting verzorgen van
134 asielzoekers. Dat gebeurt in de naar de Regeling Opvang Asielzoekers genoemde 'ROA-woningen'.
HP/De Tijd, 03-12-93
De gemeenten zouden dertigduizend huizen leveren voor asielzoekers (de zogeheten ROA-woningen) en dertigduizend huizen voor personen die al
een verblijfsvergunning hebben.
de Volkskrant, 05-03-94
robot (<— Eng. <— Tsjechisch), populaire discodans uit de jaren tachtig, gekenmerkt d o o r mechanische bewegingen. In Groot-Brittannië en
A m e r i k a o o k wel body popping g e n o e m d . O o k
robot dancing;
robotics.
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Robot: vorm van electric boogie, met een kort
aangehouden spanning, vibraties en stops in geïsoleerde lichaamsdelen.
Marc Hofkamp en Wim Wester man: Aso's, bigi's,
crimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
rockabilly (<— Eng.), fusie van blanke hillbillyof countrymuziek met zwarte r h y t h m and blues
tot muziek die de oervorm van de rock benadert. Gegroeid uit de arbeidersklasse. Erg p o pulair in de jaren tachtig.
... een zeer obscuur rockabilly-stuk.
Oor, 12-08-81
Jump! Dickie Jump! beweegt zich in het schemergebied van de rockabilly en rock 'n roll.
Backstage, november 1986
Kijk, ik bezoek veel van die r & r meetings en daar
treden veel van die nieuwe rockabilly bands op.
Oor, 21-03-87
rocks (<— Eng.), Chinese heroïne, crack*. Z o gen o e m d vanwege de vorm: kristallen steentjes.
Ik ken een journalist. Die heeft ons getipt dat
Andy Turkse heroïne heeft gespoten. Driemaal
zwaarder dan de Hongkong-Rocks.
Elvira Hoffmann: Voor afkicken te laat, 198 j
De 'rocks' kunnen ook vermalen worden en vermengd met tabak.
De Morgen, 19-05-89
Daarna valt de gebruiker terug in een zware depressie. Met slechts één dwingende gedachte: hoe
kom ik aan een volgende rock.
Trouw, 09-09-89
rode familie, het geheel der linkse (rode) partijen
in Nederland. Schertsend.
Wie er nog aan mocht twijfelen: sinds vorige
week vrijdag bestaat de Rooie Familie definitief
niet meer.
Haagse Post, 23-04-88
Rode Familie? Hou nou toch op met dat gezeur.
Er zijn zo ontzaglijk veel mythes over Het Vrije
Volk in omloop. De achteruitgang van de krant
heeft niets te maken met de PvdA of de Rode Familie, maar wel met slecht management en een idioot
editie-systeem.
de Volkskrant, 23-03-91
Bij nader inzien was het toch wel prettig toeven
bij de rode familie.
Opzij, oktober 1991
Maar voor mij huist het Rooie-Familiegevoel niet
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in een gebouw, maar in de hoofden van mensen die
voor dezelfde zaak strijden.
de Volkskrant, 19-10-96
Ondertussen werd pijnlijk duidelijk dat de rode
familie met haar vanzelfsprekende solidariteit uit
elkaar gevallen was: zo bleek het grootste deel van
de FNV-leden geabonneerd te zijn op de T R O S kompas.
HP/D e Tijd, 20-12-96
rode libanon, hasj uit L i b a n o n . Vgl. Engels Red
Leb en Duits Koter
Libanese.
Terwijl hij woest doortrapt vraagt hij: 'Racefietsje kopen? Trek in uitstekende rode Libanon?'
Carolijn Visser: Alle dagen vrij. Jeugd in de jaren
70-80, 1984
Freddie vroeg Mikkie een paar flessen champagne te brengen en liet dikke joints met rode Libanon
rondgaan.
Gerben Hellinga: Merg en been, 1985
Op het bed van mijn jongste zusje rookten we
rode Libanon tot we voor pampus lagen.
Joost Zwagerman: Gimmick'., 1989
roeptoeter, informeel voor 'megafoon'.
En zo kreeg de Lega Nord, de naar autonomie
voor Noord-Italië strevende protestpartij, een echt
lijfblad, een luide roeptoeter in onrustige tijden:
1'Indipendente.
Trouw, zonder datum
Wij zijn geneigd te constateren dat ons standpunt
in het algemeen in het gebied tussen de uitersten
ligt en dat wat eruit komt redelijk ligt bij dat wat
we als uitkomst hadden gewild. Wij zijn niet zo
van de roeptoeter.
HP/De Tijd, 21-03-97
roesten: het zal me aan m'n reet, kont - , het kan
me niet schelen, mij een zorg! Informeel; sinds
eind jaren zeventig.
Wat z'n klanten ervan vonden zou 'm aan z'n
kont roesten.
J.A. Deelder: Schone Welt, 1982
De Amerikaanse Frankie Miller levert volgens
mij al de zesde kopie af van zijn succesnummer
'Against the wind'. Nu heet het 'Understanding' en
is het de titeltrack van de film Teachers, 't Zal me
aan me reet roesten.
Oor, 26-01-8s
Het is pauze, de jonge kraker die zelfbewust en
niet gespeend van een zeer bepaald soort akti-

vistische poëtica veelvuldig het woord heeft
gevoerd ('het zal me m'n reet roesten'... 'die ongein komt niet uit onze koker') luistert minzaam
naar een ongeveer vijftien jaar oudere sympatisante.
De Groene Amsterdammer,
26-08-87
't Zal m'n rug roesten hoe deze diaken heet.
Maarten 't Hart: De unster, 1989
Zoals die Michaël Zeeman van de Volkskrant,
dat is iemand die mij zo weinig tot geheel niets te
zeggen heeft, dat het aan m'n reet roest wat hij van
het boek vindt.
Nieuwe Revu, 20-03-96
Rohypnol, slaapmiddel d a t levensgevaarlijk kan
zijn w a n n e e r het gecombineerd w o r d t met alcohol of d r u g s . Verkrijgbaar o p doktersvoorschrift en in het illegale circuit. Vooral in de jaren tachtig meermaals in de belangstelling. Er
zijn verscheidene slangbenamingen: knol(len)*;
rooie knol; ropies*; vergeetpil*.
Coke en heroïne werden vermengd tot een zogenaamde speedball en rohypnol moest weer de onvermijdelijke terugslag opvangen.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
Chronisch verslaafden zijn volgens hem vooral
bang om af te kicken. 'Als je van je 14e tot je 35e
gebruikt, dan is je verslaving een soort identiteit.
Die mensen kunnen niet omgaan met emoties zonder daarvoor middelen te gebruiken. O p angst reageren ze met meer rohypnol, op onrust en gejaagdheid met meer heroïne, op moeheid en verdriet met cocaïne.'
NRC Handelsblad, 14-02-9 7
De Fransman kreeg er van Dutroux een met rohypnol bewerkte boterham voorgeschoteld en at
deze op...
De Morgen, 24-05-97

ende kunststof wielen, ook gebruikt door adolescenten en volwassenen.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Een peloton schoonmakers zou volcontinu de
kauwgum van het marmer moeten schrapen, daarbij sterk gehinderd door voortjakkerende jongelui
op rollerskates.
Elsevier, 17-05-97
Ik zie hem nog wel eens rijden, op rollerskates,
met een poedel aan de lijn.
HP/De Tijd, 27-06-97
rondpompen, geld laten circuleren (in diverse
circuits).
Het les- en collegegeld moet niet worden verrekend met de kinderbijslag of de basisbeurs. Aparte
bedragen voor collegegeld en beurs veroorzaken
wel 'rondpompen' van geld, maar ze maken de
burger ook bewust van de kosten van onderwijs.
de Volkskrant, 10-12-93
De genoemde PvdA'ers willen mensen die ze er
eerst zelf met hun bezuinigingen hebben uitgedrukt op een kunstmatige manier weer aan werk
helpen. Dit rondpompen van geld zou niet nodig
zijn geweest als de PvdA in een eerder stadium een
duidelijke visie op de verzorgingsstaat had ontwikkeld.
Elsevier, 18-12-93
Het geld van burgers en bedrijven wordt - ondanks de hoge kosten - nog steeds rondgepompt
door de overheid.
Elsevier, 30-04-94
i p o en VNG stellen met nadruk dat minister
Zalm en andere VVD-politici nu wel mogen vinden
dat het rondpompen van geld, ook tussen de rijkere Europese landen, beter beëindigd kan worden,
maar dat het daar toch niet van zal komen.
Elsevier, 25-10-97

rollerskater (<— Eng.), iemand die zich verplaatst
op rollerskates*.
De houten vlonder over de Herengracht voor de
culturele manifestatie is nu het domein van rollerskaters en fietsers.
Trouw, 13-06-97

roodborstje (zo g e n o e m d naar het w a t e r m e r k ) ,
biljet van 25 gulden, in o m l o o p sinds 27 m a a r t
1990.
Een forse publiciteitscampagne, bedoeld om het
publiek uit te leggen hoe een vals van een echt
roodborstje is te onderscheiden.
de Volkskrant, 10-03-90

rollerskates (<— Eng.), rolschaatsen met vast
erop bevestigde hoge schoenen. Sinds begin jaren tachtig.
Rollerskate: rolschaatsen met zeer soepel draai-

rooie: over d e - g a a n (ontleend a a n het machinistenjargon), uit zijn vel springen (van woede);
buiten zichzelf r a k e n . Slang.
Fransen! Daar waar de redenen om over de rooie
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te gaan en uit je vel re springen hand over hand toenemen, schiet het scheldarsenaal dat te onzer beschikking staat schromelijk te kort.
de Volkskrant, 27-04-85
Op een avond in Los Angeles, toen ik stomdronken en compleet over de rooie was, kwam Andrew
me opzoeken.
Club, februari 1988
Toch gaat Fred geregeld over de rooie en dan
moet niet slechts het meubilair het ontgelden.
Elsevier, 02-04-88
Okay, de kans bestaat dat hij eens een keer over
de rooie raakt, maar ik zou niet eens willen dat hij
verandert.
Het Parool, 04-05-91
In een falende poging een hoertje voor de zonde
te behoeden, gaat hij finaal over de rooie, waarna
hij het meisje bruut verkracht en aftuigt.
Nieuwe Revu, 18-06-97
Over de rooie ging ik echt als een reportage
moest worden afgebroken omdat het bedtijd was,
of tijd voor Sesamstraat of omdat Teleac nu echt
zijn les moest beginnen.
Trouw, 13-02-98
rooie familie, zie rode*

familie.

rooie matjes, bepaald snoepgoed.
Voordat het kinder-panel op de tram stapt voor
een oriënterend winkelbezoek, moet er eerst getracteerd worden op snoep. 'Rooie matjes' heet het
in de hoofdstad. Smalle lappen van een zuur soort
rubber, bestrooid met kristalsuiker. Absoluut het
beste van wat er momenteel in de snoepwinkel te
koop is.
de Volkskrant,
09-11-91
ropies, in het slang van drugsgebruikers voor
Ro/rypnof-tabletten.
Als Louise op een dag drie ropies gebruikt heeft
ze aan vier Valiums genoeg. Zonder de ropies gebruikt ze een strip valium per dag.
Nieuwe Revu, 18-05-89
routeplanner, voor de definitie zie reisplanner*.
Dat je tegenwoordig je trajekt kan uitstippelen
met elektronische routeplanners betekent nog niet
dat de landkaart definitief tot het verleden behoort.
De Morgen, 06-04-96
Je hebt allerlei encyclopedieën op cd-rom, alle te-
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lefoonboeken van Nederland opeen schijfje, routeplanners.
Elsevier, 18-01-97
Wie een routeplanner op cd-rom aanschaft, kan
zich veel tijd, moeite en zelfs geruzie onderweg besparen.
De Morgen, 01-02-97
In de nieuwsrubriek een opmerkelijk pakket:
SignPost voor de Apple Macintosh. Dit is de eerste
routeplanner van échte allure.
Computer.'Totaal, februari 1997
Ik heb heel wat routeplanners gezien, maar Microsoft is er zeker in geslaagd dit programma een
aantal opvallende eigenschappen mee te geven.
Personal Computer Magazine, februari 1997
roze balletten (gall.; <— Fr. ballets roses), seksorgieën w a a r a a n hooggeplaatste figuren en minderjarigen deelnemen. O p g e n o m e n in Van Dale
(1992) met de omschrijving 'feest met naaktshows'. Deze informele t e r m bestond al voor de
jaren tachtig, m a a r dook in 1997 in België freq u e n t o p ten tijde van de z a a k - D u t r o u x .
Illegale wapentrafiek, rose balletten en smeergeld, ex-premiers die frauderen en niet worden bestraft, cocaïne in bevroren vlees, en alle stinkende
dossiers worden onder het parket begraven.
Humo, 12-09-91
De hele zaak moet dringend uit die schandaalsfeer worden gehaald, wil het niet de kant opgaan
van de befaamde 'Roze Balletten' uit de jaren tachtig.
Panorama, 25-06-93
Diegene die na lezing van Derksens column alsnog de Volkskrant erbij pakte in de hoop verhalen
over roze balletten in het Philips-stadion aan te
treffen, kwamen bedrogen uit.
HP/De Tijd, 09-07-93
Godbille beschuldigde de baron van betrokkenheid bij de Roze Balletten en van de staat te willen
destabiliseren door Albert Raes, Christian Smets
en Jean Gol aan te vallen.
De Standaard, 01-03-97
Als commissaris van de sectie Zeden van de Gerechtelijke Politie (GP) Brussel deed Zimmer in de
jaren tachtig onderzoek naar de zogeheten 'roze
balletten', seksfuiven in Brussel, waar hooggeplaatsten, minderjarigen en kinderen bij betrokken zouden zijn geweest.
Vrij Nederland, 21-06-97

RSI (<— Eng.; acron. van repetitive strain injury), d o o r het langdurig m a k e n van steeds dezelfde beweging veroorzaakte schade a a n het
spier- en zenuwstelsel van de a r m . Deze nieuwe
beroepsziekte k o m t vooral voor bij computergebruikers die langdurig met de muis w e r k e n .
D a a r o m o o k wel muisarm* g e n o e m d .
Ongeveer zes Belgen op tien doen een kwart van
hun werkdag niets anders dan steeds dezelfde handeling verrichten. Dat zorgt vroeg of laat voor
spierpijn. Uit recent onderzoek blijkt dat één Belg
op drie te kampen heeft met spierpijn veroorzaakt
door repetitief werk en dus lijdt aan Repetitive
Strain Injury of het RSI-syndroom.
De Morgen, 24-10-97
Het zou te makkelijk zijn om RSI als een losstaande aandoening te beschouwen. We hebben
veeleer te maken met een ingewikkeld samenspel
van werkdruk en automatisering.
Personal Computer Magazine, november 1997
Veel musici lijden door het eindeloos herhalen
van zeer kleine bewegingen aan wat tegenwoordig
wordt gevat onder de noemer RSI (Repetitive
Strain Injury).
Elsevier, 29-11-97
rugzak-bv, v e n n o o t s c h a p die w o r d t opgezet o p
een zodanige wijze, d a t ze bij emigratie gemakkelijk k a n w o r d e n ' m e e g e n o m e n ' . In de jaren
negentig gehoord o p het televisiejournaal.
rugzakgroothandel, groothandel in geneesmiddelen; d o o r apothekers opgerichte handelsonderneming.
Simons en de K N M P verwachten dat het GVS op
den duur zal leiden tot het verdwijnen van de bonussen en kortingen. Daardoor kunnen ook de
'rugzakgroothandels', die sommige apothekers
hebben opgericht om handelsmarges in eigen zak
te kunnen steken, worden teruggedrongen.
de Volkskrant,
18-01-91
Maar met wat meer inspanning kan hij zijn medicijnen volgens de president ook betrekken van andere groothandels, waaronder de Limburgse 'rugzakgroothandel' Mosadex waarvan hij commanditair vennoot is.
NRC Handelsblad,
09-04-93
Hij was bijvoorbeeld een van de eerste apothekers die een rugzakgroothandel begonnen - een eigen groothandel in geneesmiddelen waardoor hij
naast de dertig procent die hij als apotheker op ge-

neesmiddelen verdient ook nog eens vijftien procent aan groothandelswinst incasseert.
Vrij Nederland 08-05-93
Het is de vraag in hoeverre de groothandels
schuldig zijn aan de uit de hand gelopen bonussenen kortingenpraktijken om de gunsten van openbare apothekers te verwerven. Het zijn misschien
veeleer de kleinere, niet volgesorteerde groothandeltjes die zich op 'runners' (medicijnen met een
hoge omzet) toeleggen. Deze 'rugzakgroothandels'
halen de krenten uit de pap.
Elsevier, 09-04-94
rugzakpensioen, zie citaat. Informeel.
Onlangs presenteerde Ohra het 'rugzakpensioen', een voorziening die werknemers los van
werkgevers of branches kunnen meenemen naar
diverse banen.
Elsevier, 25-10-97
ruimen, eufemistische b e n a m i n g voor het afmaken van varkens in een met varkenspest besmet
bedrijf. M i n d e r v a a k gebezigde synoniemen
zijn liquideren en euthaniseren. H e t vernietigen
van varkens heet d a n destructie* of deconstructie*; critici spreken ook van porcocide*. Z o a l s
het A m e r i k a a n s leger de bevolking tijdens de
Golfoorlog consequent voorhield bezig te zijn
m e t een propere oorlogvoering, zo w a a k t het
ministerie van L a n d b o u w er in Nederland over
d a t de dingen anders w o r d e n g e n o e m d d a n ze
in werkelijkheid zijn. —» verklikkerbig*.
De minister maakte donderdag bekend dat hij
sneller preventief bedrijven gaat ruimen als ze in de
nabijheid liggen van een met pest besmet bedrijf.
de Volkskrant, 11-04-97
Het kost namelijk veel tijd en geld voordat een
bedrijf waar zeugen en biggen zijn 'geruimd' weer
op volle sterkte draait.
Elsevier, 10-05-97
Voor de varkenshouders in Toldijk en directe omgeving is de schuldvraag minder interessant dan
het vandaag verwachte besluit van minister Van
Aartsen over het preventief ruimen van varkens.
Trouw, 18-07-97
Je ergeren aan de feiten zelf. Bijvoorbeeld dat er
ondanks de honderdduizenden gesubsidieerd 'geruimde' varkens 700.000 van die mest-, zuur- en
spekfabrikanten meer rondlopen dan een jaar geleden.
Elsevier, 23-08-97
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ruimtependel,-veer (<— Eng. space shuttle),
ruimtevaartuig d a t w o r d t afgeschoten door raketten en dat a p p a r a t u u r en ruimtevaarders
naar een ruimtestation en terug brengt. Sinds
begin jaren tachtig.
Als tweede ruimtevaartuig in de wereld beschikt
de Sovjetunie over een ruimteveer dat daadwerkelijk vliegt.
Mens & Wetenschap, nr. 1/1989
ruis (op de lijn), allerlei loze berichten of randinformatie w a a r a a n men weinig of niets heeft.
Meer algemeen: bezwaar, protest tegen bepaalde plannen. De u i t d r u k k i n g w o r d t meermaals
gebruikt wanneer de v e r s t a n d h o u d i n g tussen
twee partijen niet zo goed is en de communicatie m o e i z a a m verloopt. O.a. gebruikt in de politiek en bij de politie.
In de vijf vakantieweken, waarvan dit de eerste
is, neemt het ANWB-steunpunt dagelijks meer dan
duizend telefoontjes in behandeling. De helft daarvan is 'ruis', zoals de medewerkers het uitdrukken;
een man die huilend opbelt dat-ie een lekke band
heeft, mensen die hun paspoort of fototoestel
kwijt zijn.
HP/DeTijd,
02-08-91
Ruis: Als iets niet helemaal naar wens verloopt,
er zijn bijvoorbeeld bezwaren tegen een bepaald
plan of een zeker voornemen, dan spreekt men van:
ruis op de lijn.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai. 1991
Er worden bijvoorbeeld getuigen opgevoerd die
beweren dat ze het meisje ergens hebben gezien
waardoor allerlei andere mensen ook opeens met
verklaringen komen die daarop lijken. Later blijken die beweringen weer niet te kloppen. Peter de
Vries: 'Dat is ruis die je in een politieonderzoek
voor lief moet nemen.'
Nieuwe Revu, 16-09-92
Het is een fraai staaltje van bewust lekken. Door
deze informatie nu plotseling naar buiten te brengen, wil de BVD kijken of er 'ruis op de lijn' komt.
Elsevier, 10-07-93
Hoofdcommissaris Jan Brand in Den Haag (regio
Haaglanden - met 3750 mannen en vrouwen het
derde korps van het land) is, zoals hij het zelf zegt,
'ook om'. Brand: 'Ik heb een poos gedacht dat het
wel meeviel. Vergeleken met het buitenland is dat
ook wel zo, maar er zit naar mijn smaak de laatste
jaren toch te veel ruis op de lijn.'
Elsevier, 26-04-97
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runner (<-- Eng.), medicijn met hoge o m / e r ,
winstmarge (zie laatste citaat onder rugzakgroothandel
. O o k : een persoon die drugs vervoert, of die klanten naar drugsdealers brengt.
Cohen zegt dat dealers soms hun kinderen van
drie, vier jaar inzetten als 'runners'.
Elsevier, 10-09-88
De runners op de Dijk hebben geen beste naam in
de provincie.
Vrij Nederland, 19-11-88
running mate (<— Eng.), zie eerste citaat.
Running mate (ren-maatje). Kandidaat voor de
tweede positie, bijv. die van vice-president van de
Verenigde Staten.
l.iesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
In haar is zowel de 'vakbondsvleugel' als het
links-liberale 'moderne levensgevoel' vertegenwoordigd; twee stromingen die in 1992 slechts bijeengebracht konden worden via een ticket van
twee kandidaten: vernieuwer Rottenberg met als
running mate de syndicalist Vreeman.
Elsevier, 21,-11-96
Als hij op campagne gaat, krijgt hij in elke provincie een regionaal populaire 'running mate'.
HP/DeTtjd,
03-10-97
Russische roulette, spel o p leven en d o o d waarbij
de deelnemers beurtelings een revolver met
slechts één kogel in het magazijn, tegen het
hoofd plaatsen en afdrukken. Alvorens men de
trekker overhaalt, laat men eerst de cilinder een
paar maal r o n d d r a a i e n , zodat men niet precies
weet w a a r de kogel zit. O o k figuurlijk voor een
roekeloze onderneming, bijvoorbeeld onveilige
seks in het aidstijdperk. Deze informele uitd r u k k i n g werd bij ons vooral populair na vertoning van de film The Deerhunter, w a a r i n een
dergelijk duel meerdere malen gehouden werd.
Zonder condoom speelt ze Russische roulette.
Opzij, juni 1988
Het werktuiglijke, zuiver op sex gerichte versiergedrag van de leather bars en de sauna is in dit NAtijdperk een soort Russisch roulette geworden, en
beperkt zich meer en meer tot een klein groepje
'thrill-seekers'.
fan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
Toch zijn er nog een paar hardnekkige mannen
die willens en wetens risico's trotseren. Zij vinden
Russisch roulette met verslaafde vrouwen blijkbaar opwindend, blijkens een aflevering van het

televisieprogramma 'Deadline' eind 1994.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
Deze exercitie zou daarna nog vier keer worden
herhaald, totdat het break-even-point van de Fokker 100 bij 4 5 o lag. Financiën vond het nooit goed,
maar zei altijd ja: er was geen alternatief. De rente
die er door het uitstel bij kwam, werd bij de schulden opgeteld.
'Dit is Russisch roulette,' zei Van den Heuvel tegen Swarttouw. 'Je bent gevaarlijk bezig.'
Vrij Nederland, 12-07-97
Een rit vanuit het centrum van Dordrecht naar
een van de woonwijken betitelt Rover als 'Russisch roulette'.
Trouw, 08-08-97
Van die kerels willen er veel zonder condoom.
Soms willen ze 400, 500 gulden betalen om het
zonder condoom te doen. Dat is net Russische roulette en dat spelletje wordt vooral door mannen
met veel geld gespeeld.
Nieuwe Revu, 03-12-97

S
safe haven (<— Eng.), veilig gebied; meer algemeen: oord w a a r men zich thuis voelt. Vooral,
als militaire t e r m , gebruikt n a het uitbreken
van de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. In de safe havens a l d a a r w e r d e n bevolkingsgroepen geacht beschermd te zijn tegen
vervolging en etnische* zuivering. —> veilige*
haven.
Het gezin, de privé-sfeer, groeide allengs uit tot
een geheiligd domein, tot een 'safe haven' temidden van de permanente maalstroom van modernisering, die daarbuiten plaatsgreep.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
Srebrenica was de eerste en moeilijkst te beschermen 'safe haven' - top-officieren van de landmacht
hadden de taak van Dutchbat vooraf een 'mission
impossible' genoemd - maar Voorhoeve weigerde
het bataljon terug te roepen.
HP/De Tijd, 31-01-97
Voor die jongeren is de gabbercultuur een 'safe
haven'.
Vrij Nederland, 03-05-97
safehouse (<— Eng.), slang voor 'geheime opslagplaats voor d r u g s ' .
De drugshandelaren gebruikten in het Oude
Noorden verschillende panden voor de verkoop of
opslag van heroïne. Vanuit deze zogeheten safehouses, die werden bewaakt door jonge Marokkaantjes, werden de drugs doorverkocht aan huisdealers, runners en koeriers.
Nieuwe Revu, 12-02-97
De roddel gaat dat hele en halve drugsbaronnen
uit Amsterdam er een veredeld safe house zouden
hebben.
Nieuwe Revu, 23-04-97
safe sex («— Eng.), veilige seks; het vrijen met
een c o n d o o m o m aids* en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's*) te vermijden. H e t
zich bewust zijn van besmettingsrisico bevorderde ook het gebruik van nieuwe mogelijkheden als telefoonseks en cyberseks*.
In Engeland, waar onlangs een brede voorlichtingscampagne over Aids is gestart, wordt naast
propaganda voor safe sex en veilig spuiten, pro-
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miscue gedrag veroordeeld.
Opzij, februari 1987
Als alles doorgaat volgens het plan zullen er twee
maal per jaar indringende gesprekken worden gevoerd met gebruikers, gesprekken van ongeveer
een uur. En daarvan verwacht de gemeente dan een
positieve 'gedragsverandering' die erin moet resulteren dat junks aan safe sex en safe use gaan doen.
Elsevier, 31-03-90
Het Engelse 'safe sex' had wel al een Nederlandse
vertaling gekregen - 'veilig vrijen' - maar daaraan
ontbrak een onderhuids element: al sinds minstens
1897 betekent 'safe' in plat Engels: condoom. Dat
leert ons de Oxford-dictionaire, die overigens (in
zijn editie van vorig jaar) 'safe sex' niet kent.
NRC Handelsblad,
13-04-90
Het is lastig om over safe sex te beginnen. Sommige mensen reageren als door een adder gebeten.
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij?, 1994
Dankzij 'virtual reality' kan een chirurg binnenkort op grote afstand een levensechte operatie uitvoeren. Maar ook (safe)sex op afstand ligt binnen
handbereik.
Natuur & Techniek, oktober 1996
salontafelboek (<— Eng. coffeetable book), ongewoon g r o o t en d u u r boek, rijk geïllustreerd
en vaak handelend over specifieke onderwerp e n . —>
koffietafelboek''.
Het vernieuwende is dat Lamarcq over de materie een 'salontafelboek' samenstelde, een idee dat
toch pas van de laatste tijd moet zijn.
Vrij Nederland, 14-08-93
Het is niet moeilijk om in de kracht en de authenticiteit van al die foto's afzonderlijk te geloven, integendeel zelfs. Maar allemaal bij elkaar maken ze
van Mexico een salontafelboekenland dat gedoemd lijkt tot in lengte van jaren aan de clichématige verwachtingen van buitenstaanders te moeten
blijven voldoen.
de Volkskrant,
oj-11-93
samenlevingscontract, d o o r een notaris opgem a a k t contract voor o n g e h u w d samenwonenden.
Zolang er geen wettelijke regeling is, is huwelijksvoltrekking of samenlevingsbevestiging met
derdenwerking niet mogelijk, de enige oplossing is
het sluiten van een privaatrechtelijk samenlevingscontract bij de notaris.
Trouw, 14-06-91
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! )e wet schrijft voor dat niet alleen gehuwden,
maar ook degenen die over een samenlevingscontract beschikken dat tenminste zes maanden oud
is, als kostwinner worden beschouwd en niet hoeven te dienen.
Het Parool, 12-09-92
Geef elke bijstandsgerechtigde die zich niet heeft
gebonden aan een partner, door een huwelijk, samenlevingscontract of andere overeenkomst (testament), recht op een alleenstaandenuitkering van
70 procent.
de Volkskrant, 18-09-93
In Denemarken werd in 1989 iets in de vorm van
een homohuwelijk toegestaan, evenwel ook met
vernederende voorwaarden. In Nederland spreekt
men van 'registratie' bij de burgerlijke stand en
vandaar komt ook het begrip 'samenlevingscontract'.
Opzij, oktober 1993
'Als men voor andere vormen dan het huwelijk
kiest, of een testament opmaakt, en daartoe naar
de notaris gaat, betaalt men daarvoor. Het is dan
ook meer dan gerechtvaardigd als men ook mee
betaalt aan een echtscheidingsprocedure.' Het
klopt niet, omdat er voor het opmaken van een testament en als ik goed ben ingelicht ook voor het laten opstellen van samenlevingscontracten een
door de overheid gefinancierd toevoegingssysteem
bestaat.
Vrij Nederland, 13-11-93
Meer dan een derde van de Nederlandse huwelijken strandt. Meer dan de helft van de ex-en hertrouwt, enkele honderdduizenden scheiden opnieuw en een paar duizend zelfs voor de derde
keer. Het komt ook wel eens tot verzoening en tot
hertrouwen. Ex-echtgenoten hebben kinderen uit
verschillende huwelijken. Daarnaast zijn er samenwonenden in een ruime variatie van seksen, al
dan niet met samenlevingscontracten, al dan niet
met kind(eren) uit vorige huwelijken.
Elsevier, 01 -04-9 y
Geliefden, of ze nu homo of hetero zijn, stappen
samen naar deze hooggeschoolde klerk om een samenlevingscontract te sluiten.
HP/DeTijd,
08-03-96
Uit het onderzoek van de Universiteit van Utrecht
onder 2.600 lezers van de 'Gay Krant' bleek dat 49
procent alleen woont, 43 procent samenwoont,
waarvan twee procent met een samenlevingscontract, twee procent getrouwd is, vijf procent gescheiden en één procent weduwnaar of weduwe.
Trouw, 28-02-97

samenwonen;samenwoning, in de politiek: het
samen regeren door twee ideologisch verschillende partijen. Nederlandse t e r m voor cohabitation*.
Franse samenwoning verloopt onverwacht soepel.
NRC Handelsblad,
09-05-86
In het vakantieland bij uitstek hebben de socialistische president en de conservatieve eerste minister
het zeer moeilijk met hun 'samenwoning'.
Haagse Post, 16-08-86
Zowel binnen de regering als tussen de 'samenwonende' socialistische president Mitterrand en
de behoudsgezinde premier Chirac groeide het besef dat Frankrijk er fout aan deed om de Iraanse leiders, wier taktische behendigheid zeker niet onderschat mag worden, op verdeeldheden binnen
het Franse bewind te laten inspelen.
De Standaard, 18-07-87
samplen;sampling (<— Eng. to sample 'monsters
nemen; uittreksels m a k e n ' + -n), aanvankelijk
in de muziekwereld: het elektronisch opslaan
van bestaande geluiden, niet noodzakelijk muzikale m a a r ook bijvoorbeeld uit de n a t u u r (vogelgezang), en deze later met computertechnieken bewerken. N u ook m.b.t. bijvoorbeeld literatuur. Een gesamplede r o m a n is een r o m a n die
volledig is samengesteld uit a n d e r m a n s eerder
gepubliceerde teksten. O o k als samenstelling:
sampleroman.
... gesamplede straatgeluiden.
Oor, 18-04-87
'Cowboy Song' is een prima gesampled nummer...
Backstage, juli 1987
Een heleboel muzikanten weten niet meer wat ze
doen. Stukjes van bijvoorbeeld Brian May of de
basgitaar van Mark King (Level 42) kunnen zo
'gesampled' worden dat wanneer ik op de toetsen
speel je de indruk krijgt dat je een van deze toppers
hoort.
Nieuwe Revu, 14-04-88
... momenteel is James Brown de meest 'gesampelde' artiest ter wereld.
Oor, 23-04-88
'Het uur van lood' is natuurlijk de eerste 'sample'-roman in Nederland, wat betekent dat de roman grotendeels is opgebouwd uit citaten van anderen.
HP/De Tijd, 07-01-94

'Kuifje in de Nieuwe Wereld' is een listige sampling van beroemde werken uit de literatuur en
schilderkunst (er worden nogal wat schilderijen
geciteerd en gemanipuleerd), die op de koop toe en geheel naar de wetten van het klassieke epos bestaat uit vierentwintig hoofdstukken, zodat Tuten ook nog eens de intentie lijkt te hebben gehad
de door hem verzonnen avonturen hoogmoedig
voor te stellen als homerische omzwervingen.
Vrij Nederland, 17-12-94
Na tien jaar afwezigheid keert de Britse popgroep Supertramp weer terug op het podium. Komend voorjaar gaat de, in housekringen overigens
graag 'gesampelde' groep op wereldtoernee.
Trouw, 15-11-96
Computermuziek maken ze, aan elkaar geplakt,
gesampled, gespiegeld en uitgerekt met een Atari
1040, een Casio of een Akai S-1000.
HP/De Tijd, 16-05-97
sandwichformule, het p r o g r a m m e r e n van een
' z w a a r ' , informatief televisieprogramma t u s sen p r o g r a m m a ' s die een w a t luchtiger t o o n
hebben. O p deze manier h o o p t men ook voor
de zwaardere kost een flink aantal kijkers te
trekken.
Door slim te programmeren zou 'Diogenes', dat
nooit hoge kijkcijfers haalt, volgens hem ook een
groter publiek kunnen trekken. 'Heel simpel. Zet
er een leuk cabaretprogramma achter.' Dat is het
zogenaamde 'doorkijkeffect' of de 'sandwichformule', waar ook McKinsey veel heil van verwacht.
Vrij Nederland, 12-01-91
Voor het avondnieuws hanteert Studio B de
'sandwichformule': zowel voor als na het journaal
krijgen de kijkers 'de wereld volgens C N N , Skynews, A B C , BBC, WTN en de Kroatische TV' te zien.
de Volkskrant, 06-03-93
Met een microfoon in schuimrubber condoom
voor de mond, het hoofd vol in beeld en dan: 'Dit is
Piet P. van "Achter het Nieuws" op de werkvloer
van de BV XYZ.' En dan tot de nieuwe werklozen:
'Hoe voelt dat nu?' En doorgaans was het antwoord: 'Nou, klote hè.' En dan Piet weer: 'Bedankt. Dit was Piet P. van "Achter het Nieuws" en
nu terug naar de studio.' En daar zei Jan de G. of
Joop D. dan weer: 'En nu iets heel anders,' want zo
wilde de sandwich-formule dat: ernst en luim.
HP/De Tijd, 03-01-97
sandwichgeneratie (<— Am.-Eng. sandwich

ge-
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neration), mensen die niet alleen instaan voor
de opvoeding van hun kinderen, m a a r die ook
de zorg op zich nemen voor hun bejaarde ouders.
Vrouwen zijn in dat informele circuit oververtegenwoordigd en niet zelden ook overbelast. Vooral
vrouwen tussen de veertig en zestig dreigen massaal onder hun zorgzaamheid te bezwijken. Ze zitten geklemd tussen de zorg van hun gezin en die
voor ouders, grootouders en andere bejaarde verwanten. 'De sandwich-generatie' is de gevangene
van de liefde geworden. Een ziekmakende omhelzing.
Opzij, juli/augustus 1992
sanisette (<— Fr.), automatisch reinigend stadstoilet van Franse makelij. Eind jaren tachtig in
het Nederlandse straatbeeld verschenen.
De Sanisette biedt haar gast verwarming, airconditioning, een fonteintje, muzak (of U het nu
leuk vindt of niet) en vooral: hygiëne. Na gebruik
verdwijnen de vloer en de wc-pot in één mechanische kiepbeweging naar achteren - net zoals bij de
vuilniswagens - alwaar roterende borstels en hoge
druk-spuiten wachten om alle mogelijke intieme
bacillen te vernietigen.
Haagse Post, 24-10-87
Voor het eerst is in het onderzoek nu de Sanisette
meegenomen, het nieuwe toilet van Franse makelij, waarvan in Amsterdam een proefexemplaar is
geplaatst. Na ieder gebruik wordt de pot gekanteld, gereinigd en gedesinfecteerd.
NRC Handelsblad,
29-04-88
De krul, lange tijd een mannelijk privilege, is - terecht - voor vrouwen gedemocratiseerd. Het resultaat is de 'sanisette', zo'n antiseptische doos in de
verkeerde kleur (beige). Sanisette met muzak is alleen al daarom geen garantie voor mythevorming
zoals het plaatijzeren urinoir van fa. Biegel en
Wissmann uit 1880.
de Volkskrant, 14-04-90
Twee jaar geleden werden in Amsterdam 'sanisettes' getest. Er zouden er 25 komen, naast de veertig
bestaande urinoirs. Anderhalf miljoen zouden ze
kosten.
de Volkskrant, 16-11-91
De Sanisette - het bekende automatisch reinigende stadstoilet waarvan in heel Nederland voorbeelden staan - verdient niet bepaald een schoonheidsprijs.
Elsevier, 27-02-9}
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1'en serieuze cultuurgeschiedenis is Lam.ircqs
boek natuurlijk niet. Het terrein is er te ruim voor:
van de antieken tot de twintigste-eeuwse Canadese
Eskimo's, van India eeuwen voor Christus tot Somalië vandaag de dag, van het Chinese varkenstoilet tot de westerse sanisette.
Vrij Nederland, 14-08-93
sannyasin (<— Sanskr. samnyasin 'zich de wereld
ontzeggend'), volgeling van Bhagwan Shree
Rajneesh.
Bhagwan gaf zelf de redenen voor de plotselinge
aftocht van zijn lievelingsleerlinge. Zij zou geprobeerd hebben om hem en andere Sannyasins uit het
hoofdkwartier te vermoorden.
Hum o, 03-10-85
Hoe is het toch mogelijk dat sanyasssins, de aanhangers van de na vele omzwervingen in India teruggekeerde Bhagwan, fysiek herkenbaar zijn...
Elsevier, 26-09-87
Het is zondag 28 januari en in De Stad Osho Amsterdam, het centrum van de Nederlandse sanyassin-beweging, zal vanmiddag een videofilm worden vertoond over de begrafenisceremonie van
Osho in het Indiase Poona.
Nieuwe Revu, 08-02-90
In Nederland-Osholand opent deze week het
drieëntwintigste Osho-meditatiecentrum zijn deuren in Rotterdam. Het aantal sanyassins stijgt sneller dan anders in deze tijd van het jaar.
Elsevier, 24-03-90
sarcoom van Kaposi, zie Kaposi's'

sarcoom.

sarcotheek (<— Lat. sarx 'vlees'), centraal archiefwaar voorwerpen bewaard w o r d e n , zoals
een d a g b o e k , favoriete kledingstukken of een
gebalsemd huisdier, die mensen weer kunnen
ophalen wanneer ze na hun dood in een volgende incarnatie zijn teruggekomen. H e t plan hiervoor werd geopperd in het boek De geschiedenis van de Middernachtzon
(1994) v a n H u g o
Verbrugh, oud-columnist van NRC
Handelsblad, en speelde in o p de ideeën rond reïncarnatie. Eigenlijk gaat het o m een digitaal systeem
van 06-nummers
w a a r i n mensen hun levensloop k u n n e n intypen, en corresponderend
d a a r m e e het oprichten van het hierboven gen o e m d archief. Al in 1980 stond in het blad van
de Erasmusuniversiteit, Quod novum, een artikel over hetzelfde idee.

De eerste sarcotheek zou volgens het boek bij het
Drentse vlekje Twaalfdeveen dienen te verrijzen,
maar het plan mislukt. En dat terwijl een van de
auteurs van 'De geschiedenis van de Middernachtzon' over het sarcothekenplan minstens zo serieus
is als de fictieve Michiel Marquette. Alleen weet
deze auteur, Hugo Verbrugh, nu dat de tijd er nog
niet rijp voor is.
Trouw, 23-09-94
saven (<— Eng. to save ' b e w a r e n ' + -n), opslaan,
b e w a r e n van bestanden o p de h a r d e schijf of o p
een diskette.
Wacht even, eerst dit bestandje saven.
René Appel: Persoonlijke omstandigheden,
1992
schaal van Mock, zie tweede citaat.
In het kader van de emissie voorspelde Van der
Hoeven vorig jaar dat ondanks de nieuwe aandelen
de winst per aandeel de komende jaren gemiddeld
met 15 procent per jaar zou stijgen. Vorig jaar
werd het 16,7 procent en voor dit jaar is Ahold opnieuw vol vertrouwen. De winst zal 'aanzienlijk'
hoger zijn dan vorig jaar, wat volgens de in beleggerskringen populaire 'Schaal van Mock' een stijging van 30 tot 45 procent betekent.
Trouw, 07-03-97
' W h o the hell is mock?' is een vraag die van tijd
tot tijd als een 'wave' door de rijen van de nationale effectenhandelaren gaat. De schaal van Mock,
een schema van kwalitatieve termen die de verwachte winstgroei van een beursgenoteerd bedrijf
moet aangeven, is wereldberoemd in Nederland.
NRCHandelsblad,
28-03-97
schaatsplank, Nederlandse b e n a m i n g voor een
skateboard (zie
skateboarden*).
Je kan de schaatstraining van tegenwoordig heel
erg variëren: circuittraining onbelast, krachttraining, de schaatsplank, rolschaatsen, op de racefiets, hardlopen, duurlopen, sprinten, schaatssprongen, en de laatste tijd ook nog op de 'mountain bike'.
Vrij Nederland, 24-02-90
scheids, informele verkorting van
(voetbalscheidsrechter. In de loop van de jaren zeventig
populair geworden.
Scheids. Afkorting van 'scheidsrechter'. D. Schiri. Eng. ref.
Rob Siekmann: Voetbalwoordenboek,
1978

De enige die echt weet hoeveel verstand Kraay
van voetbal heeft, is zijn zoon. Die verandert bij
het zien van een bal, scheids en tegenstander in een
soort lustmoordenaar.
Youp van 't Hek: Niks spel, knikkers!, 1989
Vroeger was er bij bestuursleden van een vereniging nog een diep respect voor de scheids, die immers een official van de bond was.
Nieuwe Revu, 22-08-91
Lee, lachend: 'Hebben wij weer, een scheids die
Engels spreekt.'
Vrij Nederland, 19-04-97
Laatstelijk werd al een wedstrijd gestaakt omdat
enkele Heerenveen-supportsters hun borsten ontblootten, waarna de psv-aanhang hen als Hoerenveen toezong. De scheids vond dat onbeschaafd,
wat het ook was, maar in een zedelijke vrijplaats
moet dat kunnen.
HP/DeTijd,
05-12-97
Schengenakkoord(en);Schengenverdrag (naar het
Luxemburgse plaatsje Schengen), verdrag d a t
de opheffing van Europese binnengrenzen regelt, midden 1990 ondertekend d o o r de Beneluxlanden, Frankrijk en Duitsland. Deze overeenkomst moet o.a. het vrije verkeer van personen in de negen aangesloten landen mogelijk
m a k e n . Onderling zullen er gegevens k u n n e n
w o r d e n uitgewisseld, w a a r d o o r bijvoorbeeld de
criminaliteit effectiever a a n g e p a k t kan w o r d e n .
Staatssecretaris Dankert zei 19 juni vrij te houden voor ondertekening van het Schengen-verdrag.
De definitieve beslissing moet vallen op een bewindsliedenoverleg op 14 juni.
NRC Handelsblad, 18-05-90
Het recente kritische advies van de Raad van State heeft de afgelopen week weer heel wat bouwstenen geleverd voor een hernieuwd hevig debat over
het Schengen-Akkoord.
de Volkskrant,
20-04-91
Het opheffen van de grenzen tussen Nederland,
België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk ging
deze landen niet snel genoeg. Het bedrijfsleven
werd ongeduldig, er waren concurrentieposities in
het geding. In 19 8 5 ontstond daarom het Akkoord
van Schengen, genoemd naar de plaats van ondertekening in Luxemburg.
Vrij Nederland, 23-11-91
Uit het oogpunt van criminaliteitsbestrijding is
ook het hele Verdrag van Schengen een slechte
zaak.
HP/De Tijd, 14-02-97
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Een Amerikaan, Congolees of Bulgaar die 1
egaal in een EU-land verblijft, mag wel vrij reizen
naar een ander land van de EU, maximaal drie
maanden. Deze bepaling uit de akkoorden van
Schengen, waaraan dertien van de vijftien EU-landen deelnemen, komt in het Verdrag van Amsterdam.
Elsevier, 28-06-97
Schengenlanden, de Benelux, Frankrijk en
Duitsland, die in 1990 het
Sckengenakkoord*
ondertekenden.
Nederland 'boft' daarbij dat het wordt omringd
door andere Schengen-landen die als het ware een
buffer tegen asielzoekers vormen.
Elsevier, 14-01-94
O p tal van andere gebieden gaan de politiediensten van Schengen-landen met elkaar samenwerken.
Elsevier, 14-01-95
En waarom houdt justitie geen rekening met het
aantoonbare verschil in uitzettingsbeleid tussen de
Schengenlanden ?
Trouw, 01-11-96
Schengenverdrag, zie

Schengenakkoord(en)*.

scherprechter (<— Fr. juge de paix), bij het wielrennen: een col of helling w a a r de vermoeide
renners m o e t e n afhaken tijdens de beklimming.
Alleen de sterksten blijven over. Fransen gebruiken naast de b e n a m i n g juge de p a i x ook
n o g het w o o r d magistrat in dezelfde betekenis.
In het DS Magazine-citaat
is de b e n a m i n g toegepast o p de schaatssport.
De Koppenberg: weer de eerste scherprechter.
Sport 80, 10-04-84
De Muur van Geraardsbergen, een heiligdom
van het wielrennen, de kwaadste scherprechter in
de Vlaamse klassiekers.
Tim Krabbé: 43 Wielerverhalen, 1984
De Mont Ventoux is immers veel te slecht gesitueerd om hem als scherprechter in de voornaamste
wielerwedstrijd van het jaar te laten gelden.
Robert Janssens: Vreugde en verdriet in de Tour,
1985
Hiermee maken ze toespeling op het ontbreken
van een scherprechter tussen de top van Les Forges, en de aankomst op de boulevard de la Sauvenière.
Sport
80,15-04-87
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In de Ronde van Vlaanderen is de Oude Rwan
mont meestal de scherprechter.
Vrij Nederland, 07-05-88
Ook het parkoers werd gewijzigd. Stockeu, een
van de scherprechters nochtans, en Mont Theux
werden uit de wegwijzer geschrapt en vervangen
door o.m. de cóte de Lorcé en de Fraiture, die dichter bij de aankomst zijn gelegen.
De Morgen, 14-04-90
Elfstedenrijders kennen Bartlehiem als 'de hel
van het Noorden', de meedogenloze scherprechter
in de barre tochten van 1940,1947 en 1963.
DS Magazine, 10-01-97
... de korte rit van de dag erop (met de bergen
Glandon en Courchevel van de eerste categorie en
de Madeleine buiten categorie) functioneert op papier als meedogenloze scherprechter.
Trouw, 04-07-97
schietbioscoop, m u u r w a a r o p dia- of filmbeelden geprojecteerd w o r d e n en w a a r o p politiem a n n e n k u n n e n mikken en schieten o m hun
schietvaardigheid te trainen. Sinds de tweede
helft van de jaren tachtig.
Het complex omvat behalve kantoren ook legeringsfaciliteiten, kantines, een schietbioscoop, een
sportveld, een fitnesszaal, een dojo (voor vechtsporten) en een garage...
Elsevier, 21-03-98
schijten: zeven kleuren stront, peuken, balen enz.-,
slanguitdrukking voor 'erg bang zijn; 'm knijpen'.
'Lef had hij wel. Ik zou zeven kleuren stront
schijten, als er veertig man bij me aan boord kwamen,' geeft een van de Jansens toe.
de Volkskrant, 30-04-88
Ik heb de deur voor hem opengedaan. O p dat
moment scheet ik zeven kleuren, misschien wel
acht.
Nieuwe Revu, 02-04-97
Wallage schrikt niet genoeg van ons; hij schijt
geen zeven kleuren stront.
HP/De Tijd, 26-06-98
schizo, informele verkorting van schizofreen.
Schizo word je daarvan als je erop ingaat.
Bert Hiddema: Ik loop, 1982
'Schizo ben je,' zei de dikke tevreden.
Pamela Koevoets: Schaduwboksen,
1995

schoonheidsboerderij (<— Eng. beauty farm),
schoonheidssalon in een boerderij o p het platteland. —> beautyfarm*.
Geïnspireerd door de Oosterburen startte in
1970 op het Gelderse landgoed De Wipselberg de
eerste Nederlandse schoonheidsboerderij.
Haagse Post, 07-02-87
schop: op d e - n e m e n , gaan, ingrijpend reorganiseren, gereorganiseerd w o r d e n .
Roemenië gaat op de schop. De helft van alle
staatsbedrijven wordt in één klap aan de man gebracht. Iedereen rijk, belooft de regering.
de Volkskrant, 03-09-94
Het toverwoord bij bedrijfsproblemen luidt: reorganisatie. De voorstellen van diverse commissies
buitelen over elkaar. Momenteel wordt het ministerie zelf voor de zoveelste keer op de schop genomen en de rechtbanken staan voortdurend in de
steigers.
Elsevier, 26-10-96
Naast het O M moeten ook de rechtbanken op de
schop, vindt Sorgdrager.
Elsevier, 12-04-97
Publieke radio op de schop.
Kop in Trouw, 05-12-97
Maar de meerderheid in de Kamer is er huiverig
voor om enkele jaren na de vorige reorganisatie het
politie-apparaat weer op de schop te nemen.
Trouw, 09-01-98
Het advies van onderzoekers van de universiteiten van Leiden en Twente om het politiebestel opnieuw grondig op de schop te nemen, komt hard
aan.
Trouw, 27-02-98
schriklokken, voor de definitie zie dreadlocks*.
... deze georganiseerde groepering, met als uiterlijke kenmerken lange schriklokken (dreadlocks),
het gebruik van weed (ganja) en de symbolische
kleuren rood, goud en groen.
NRC Handelsblad,
17-06-78
Schubbekutteveen, schertsend slang voor 'afgelegen, achterlijk gehucht'. —> Verweggistan*.
Nergens ontdekte ik een kandidaat die weet hoe
het is om 's nachts terugkerend van een gig te
Stampersgat of Schubbekutteveen naar een patatje-oorlog in de Van Woustraat te snakken.
Nieuwe Revu, 11-03-98
Laatste tip: omdat je de auto niet hoeft in te leve-

ren bij dezelfde vestiging, kan het zin hebben een
vrijblijvend bod uit te brengen op de gehele vloot
van het filiaal in Schubbekutteveen - waar als bekend nooit een hond huurt.
HP/De Tijd, 03-07-98
schudden: het wel kunnen-, informeel voor 'iets
wel k u n n e n vergeten'. Aanvankelijk vooral
jeugdtaal, nu in bredere kring verbreid. Een
nog informelere variant is je kan het wel
shaken*.
Als je (in Nederland) dat doemdenken niet tot basis maakt van je hele doen en laten (...), dan kun je
de zaak beter schudden.
Tv-uitzending Simplistisch Verbond, 02-05-80
Als we nu niets doen, dan kunnen we het als
vrouwen wel schudden met onze vraag om meer
betaald werk.
Opzij, februari 1987
Ook zouden nieuwe technologische (of markttechnische) ontwikkelingen dusdanige schaalvoordelen bieden en zulke gigantische investeringen vereisen, dat kleinere ondernemingen het wel
kunnen schudden.
HP/De Tijd, 10-01-97
Na haar openlijke verwijten aan de Amerikaanse
regering inzake Cuba ('Anneke waarschuwt Bill
voor de allereerste keer') viel ook Kok haar af. Van
Dok kan het nu helemaal schudden.
Elsevier, 19-07-97
schuifdeuren:tussen d e - , gezegd van een optreden in beperkte kring, niet voor een groter publiek, en v a n d a a r ook denigrerend voor 'niet
professioneel; amateuristisch'. O o k in samenstellingen, zoals
schuifdeurentoneel.
Mijn broer Tim en ik zongen altijd tussen de
schuifdeuren op feestjes.
Muziek Express, oktober 1988
Deze Nederlands-Australische soap is geen
schuifdeurentoneel, het is geen amateurvoorstelling, nee, 'Goede tijden, slechte tijden' is onder de
absoluut laagst voorstelbare smaakgrens gedoken.
Nieuwe Revu, 25-10-90
Het klungelige karakter van Maders foto's, die
het niveau van tussen de schuifdeuren nauwelijks
ontstijgen, zouden tussen de kiekjes in pornoblaadjes als Ami en Marcel overigens niet misstaan.
HP/DeTijd,n-oi-9i
Het amateurisme vierde hoogtij. Daar is niks mee
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zolang het zich maar tussen de schuifdeuren afspeelt.
Elsevier, 03-01-98
schuifelen, jeugdtaal voor 'innig tegen elkaar
aan d a n s e n ' . Sinds de tweede helft van de jaren
zeventig. —> slijpen*.
Heldere, bijna zuivere popmuziek in een zwoele
galop. De soort zwoelheid die je vroeger nog wel
eens kon bewegen te gaan 'schuifelen'.
Vinyl, oktober 1985
Op drie kwart van de nummers is het gevoelig
schuifelen geblazen...
Muziek Express, december 1987
We hebben op matrassen gelegen, geschuifeld op
de Stones en harde eieren gegeten.
Boudewijn Büch: Brieven aan Mick Jagger, 1988
In de jaren zestig zwijmelden we bij Marvin
Gaye, in de jaren tachtig hadden we Luther
Vandross om op te schuifelen en nu is er Johnny
Gill, die met zijn zoetgevooisde stemgeluid op
'Let's Get the Mood Right' richting satijnen lakens leidt.
HP/De Tijd, 08-11-96
schuifelplaat(je), plaatje met muziek die uitnodigt tot schuifelen '. Informeel.
Later vroeg hij of ik met hem wilde dansen. Ze
draaiden toen net zo'n schuifelplaat.
Muziek Express, februari 1988
Bij de eerste de beste schuifelplaat trok Ben haar
de dansvloer op.
Muziek Express, 04-08-89
Inmiddels gooit Touches D J de volgende samba
na nog een sympathiek schuifelplaatje in de lade
van zijn CD-speler.
Nieuwe Revu, 20-11-96
Schwalbe (<— D u i . ' z w a l u w ' ) , fopduik bij het
voetbal, dit om een penalty te versieren of de tegenstander een gele of rode k a a r t aan te smeren.
Tien minuten later bereikte Jonk een ander dieptepunt. Toen hij na een duel met doelman Vonk in
het strafschopgebied onderuit ging, kreeg de spelmaker in plaats van een strafschop een tweede gele
kaart wegens een 'Schwalbe', een poging tot het
versieren van een strafschop.
NRCHandelsblad,
24-03-97
In het vliegtuig heeft Ronald Waterreus de volgende morgen wel even tijd om wat dingen uit te
leggen. Over zijn gele kaart: 'Ik zei dat de scheids-
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ivL liter geen gele kaart durfde te geven voor tv 11
Schwalbe, terwijl hij dat voor de wedstrijd nog zo
had gezegd/
Nieuwe Revu, 08-10-9~
Nooit hoor je iemand over Van Bastens met een
penalty beloonde glijpartij tegen Duitsland, EK
'88; een regelrechte Schwalbe, maar wel een die
ons land in staat stelde een oorlogstrauma te verwerken.
HP/De Tijd, 21-11-97
Bergkamps verontwaardiging kon alleen bedoeld
zijn om te voorkomen dat hij zelf geel zou krijgen
voor zijn Schwalbe...
HP/De Tijd, 23-01-98
De spelers hebben er een spel van gemaakt. Ze
trainen zelfs op de Schwalbe.
Vrij Nederland, 11-07-98
science-park (<— Eng.), wetenschapspark w a a r
bedrijven met zeer geavanceerde technologieën
werken, zoals biotechnologie en milieutechnologie. H e t geld k o m t van de overheid, andere
bedrijven, banken of van alle drie tegelijk.
Het Zernike Science Park in Groningen, waar
hij aan verbonden is, wijdt deze week een internationale conferentie aan science parks. Zo'n park
(een goede Nederlandse naam bestaat niet) biedt
jonge ondernemingen academische kennis en faciliteiten om de eerste moeilijke jaren beter door te
komen.
Trouw, 29-10-93
scientology (<— Eng.), een religie, verkondigd
door de Scientology Church, een 'zelfhulp-filosofiegroep' die in 1954 werd opgericht door de
Amerikaanse sciencefictionschrijver L. Ron
H u b b a r d , en die sinds ca. 1958 ook in Europa
verbreid raakte. De beweging k w a m herhaaldelijk in opspraak vanwege zwendelpraktijken en
dubieuze verkoopmethoden. In Beieren moeten
sollicitanten voor overheidsbanen sinds ca.
1996 opgeven of ze al dan niet tot de beweging
behoren.
Freewinds is een opleidingsschip waarop peperdure cursussen worden gegeven in de leer van wijlen Lafayette Ron Hubbard, de oprichter van de
Scientology-kerk, een organisatie die niet overal
met succes een beroep doet op de vrijheid van
godsdienst. Anders dan in veel andere landen kan
Scientology in Nederland betrekkelijk ongestoord
opereren, vanuit wat Gerrit Komrij 'De stankbel

van de Nieuwezijds' noemt en met een mantelorganisatie als Narconon die in junkies een nieuwe
doelgroep heeft gevonden.
Elsevier, 24-03-90
Scientology besteedt grote sommen geld aan het
monddood maken van critici.
Nieuwe Revu, 13-06-91
Na talloze processen - een geijkte strategie van
Scientology tegen iedereen die kritiek uit - werd
CAN monddood gemaakt.
De Morgen, 04-12-96
Scientology zou al de controle hebben over tientallen Duitse bedrijven.
Trouw, 10-01-97
Doel van Scientology is het verheffen van mensen
door middel van een soort psycho-analyse.
HP/De Tijd, 24-01-9-/
scientoloog, a a n h a n g e r van de
scientology*-beweging.
Aanleiding voor hun boze brief: de uitspraak van
de Duitse minister van Familiezaken dat de Kerk
van Scientology 'totalitaire trekken' vertoont, het
decreet van de minister van Sociale Zaken om geen
scientologen bij zijn ministerie in dienst te nemen
en de oproep van de CDU-jongeren afgelopen
herfst om de film 'Mission Impossible' van Tom
Cruise te boycotten omdat hij van de daken
schreeuwt dat hij scientoloog is, net als die andere
god van Hollywood, John Travolta.
Elsevier, 01-02-9J
scifi (<— Eng.), afkorting van sciencefiction. De
t e r m k o m t voor sinds eind jaren zeventig, m a a r
w e r d nog niet d o o r de s t a n d a a r d w o o r d e n b o e ken gehonoreerd.
Z o toonde hij vorig jaar december al beelden uit
Paul Verhoevens nieuwe sci-fi-film Starship Troopers.
Personal Computer Magazine, maart 1997
Starship Troopers is de verfilming van Robert A.
Heinleins populaire sci-fi pulproman uit de jaren
vijftig, waarin de bewoners van een fascistoïde getinte toekomstmaatschappij in de ruimte strijd leveren met gigantische insecten.
Movie, januari 1998
scootmobiel, zie citaat.
Verontwaardigd vertelt hij over ambtenaren van
de gemeente Haarlem, die doodleuk verklaarden
dat de veelgebruikte 'scootmobielen' (gemotori-

seerde driewielers voor korte ritjes) 'pretwagens'
waren, die niet werden vergoed.
de Volkskrant, 15-04-94
scope; scopekaart, internationale telefoonkaart
w a a r m e e getelefoneerd kan w o r d e n tegen N e derlands tarief.
Bellen vanuit het buitenland wordt vanaf 1 mei
makkelijker en goedkoper. Dan komt de PTT met
de gratis 'scope kaart'. Hiermee kan vanuit meer
dan veertig landen in de wereld getelefoneerd worden tegen Nederlands tarief en op eigen rekening.
Het is met de kaart niet meer nodig om muntjes te
sparen voor het bellen vanuit een telefooncel.
Hoge toeslagen, die sommige hotels, campings en
restaurants berekenen, behoren met de 'scope' ook
tot het verleden. Er hoeft namelijk niet contant betaald te worden.
Vanuit het buitenland belt de kaarthouder,
meestal gratis, een Nederlandse telefoniste. Na het
noemen van het scope-nummer en de persoonlijke
code, brengt zij de verbinding tot stand. Voor deze
bemiddeling wordt een toeslag berekend van één
gulden tot maximaal drie gulden vijftig.
Trouw, 07-05-93
Aan de scope-kaart zijn een persoonlijk nummer
en een pincode verbonden. In het buitenland belt
de kaarthouder het gratis nummer van Nederland
Direkt en geeft de beide nummers en het te bellen
telefoonnummer door aan de PTT-medewerker.
Algemeen Dagblad, 30-09-93
scoren (<— Eng. to score), slang voor 'drugs verwerven of gebruiken'.
Na twee dagen vriendelijkheid doen ze opeens
argwanend ('Kopen jullie nog wat of zijn jullie
soms van de regering?'), zeuren ze over geld, en nu
zijn ze ook nog weg om 'in the middle of nowhere'
een gram cocaïne te scoren...
HP/De Tijd, 01-11-96
Een rondgang door de wijk. De leegstaande garages die door junks werden benut om er te 'scoren'
en te slapen, zijn omgeven door een eenvoudig
hekwerkje.
HP/De Tijd, 03-01-97
Drugsrunners uit alle drie de landen waar de
trein doorheen rijdt, 'hoppen' in het holst van de
nacht op de trein op zoek naar passagiers die willen scoren.
Nieuwe Revu, 04-06-97
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sinds het einde van de jaren zeventig meer algemeen; informeel voor ' o p de kop tikken'.
Het begon al in de voorverkoop toen twee Rotterdamse agenten de rij infiltreerden om kaartjes
te scoren.
Oor, 23-08-86
... hoewel je een inferieur 'Taiwanees deck' al
voor zo'n ƒ 8 9 kunt scoren.
Oor, 19-09-87
Die voordeelbon, waarmee ik mijn kwartaaltje
'Elsevier' kan scoren kreeg ik natuurlijk meteen in
handen gedrukt van mijn sigarenboer.
NRC Handelsblad,
16-10-87
scratchen;scratching (<— Eng. to scratch + -en),
het d o o r een deejay o p een ritmische manier
heen en weer bewegen van g r a m m o f o o n p l a t e n
onder de naald. De kunst is o m het geheel vloeiend te laten klinken. Sinds 1 9 7 3 . Voor n e t eerst
in de N e w Yorkse Bronx. Samen met samplen*
de basis van de hiphop*-muziek.
H i e r v a n afgeleid: scratcher 'deejay die dit scratcht'.
Nog geen opera dus, maar wel scratchen met
Buffalo Gals...
Oor, 02-11-85
O p de Tommy Boy-burelen staan geen microfoons en zijn geen draaitafels om te scratchen.
Vinyl, juni 1986
Er wordt veel gescratcht en getransformd - dat is
simpel gezegd het weghalen van het geluid op het
ritme van de plaat.
de Volkskrant, 08-10-88
P.A. Pacemaster Mace laat vanachter de draaitafels een sterk staaltje scratchen zien, terwijl de intellectueel ogende Posdnuos (het brein achter de
groep) en de kolossale Trugoy The Dove als waren
zij Kwik, Kwek en Kwak op een verrassend ontspannen manier hun raps afdraaien.
Oor, 19-05-90
Hij ondersteunt de band met catchy scratching
en voegt tal van weirde klanken toe.
Webber, november 1994
Davis' instrumentarium bestaat uit gescratchte
vinylplaten, obscure samples en gevonden stemmen, die op een inventieve manier aaneen worden
gelast en van een funky breaks en beats voorzien.
De Morgen, 04-10-96
Urban Dance Squad, de band die eind jaren tachtig als een van de eersten funk, rap, scratching, jengelende gitaren en wat al niet meer in één liedje samenbracht.
de Volkskrant, 11-04-97
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screenager (<— Eng. screen 'scherm' + -ager,
woordspeling op teenager), jeugdige televisieen computerfreak; jongere die is opgegroeid
met televisie met t w i n t i g of meer kanalen, afstandsbediening, c o m p u t e r s , spelletjes en Internet*. Dergelijke jongeren zijn vaak met tien dingen tegelijk bezig. H i e r d o o r zijn ze volgens sociologen veel oppervlakkiger geworden. De
term werd in het midden van de jaren negentig
gelanceerd door de Amerikaanse cybergoeroe
Douglas Rushkoff.
In een oproep op de Internetsite van 'de Volkskrant' werd jonge computerfreaks gevraagd te reageren. Zeventien overtuigde screenagers stuurden een elektronisch bericht terug.
de Volkskrant, 28-12-96
In de States is hij uitgeroepen tot cybergoeroe,
maar daar wil hij niks van weten. Want cyberland
kent geen deskundigen, of het zouden de 'screenagers' moeten zijn. Het is dan ook de hoogste tijd
dat volwassenen zich aanpassen aan hun kinderen.
Weekend Knack, 16-04-97
Screensaver (<— Eng.), schermbeveiliger; prog r a m m a dat het computerbeeldscherm beschermt tegen inbranden, hoewel dit bij de m o derne monioren haast niet meer v o o r k o m t .
Wanneer men de computer gedurende enige
tijd, bijvoorbeeld een m i n u u t , niet hanteert,
gaat het scherm op z w a r t of m a a k t de scherminhoud plaats voor een bewegend patroon: stuiterende balletjes, een vliegende broodrooster
enz. Sinds het begin van de jaren tachtig.
Het bureau, de vloerbedekking en de monotoon
zoemende computer. Eén van de weinige dingen
die het kantoor een beetje kleur geven, is de screensaver.
Elsevier, 29-03-97
De PC cd-rom 'Pamela Anderson' is een kalender,
agenda en Screensaver in één.
PC Consument, mei 1997
Roommate is een interactieve screensaver. Na de
installatie op je computer, ben je in het bezit van
een interactieve digitale vriendin, met een kunstmatige intelligentie en een eigen willetje.
Computer thuis in bedrijf, december 1997
Diep rood of glanzend azuurblauw? Dan neem je
een aquarium als screensaver op de kleurenmonitor...
Elsevier, 17-01-98

scrollen (<— Eng. to scroll 'rollen'), tekst o p het
computerbeeldscherm horizontaal of verticaal
verplaatsen, zodat delen van de tekst k u n n e n
w o r d e n bekeken die niet in één keer o p het
scherm passen.
Scrollen. De verticale of (zelden) horizontale beweging van tekens over een scherm. Voor het scrollen per regel worden de gewone cursortoetsen gebruikt, voor het scrollen per scherm de toetsen
PgUp en PgDn.
Computerterminologie.
Van Ascii tot Z-Modem,
1992; geen auteur
Scrollen. Proces waarbij tekst over het beeld rolt
of de handeling waarbij je met een cursor of
muispijltje door een tekst 'fietst'.
R.K. de Groot: Windows 95 + Computer woordenboek, 1995
Tussen de twee muisknoppen bevindt zich een
pookje waarmee men kan 'scrollen' (de pagina op
en neer bewegen).
NRCHandelsblad,
05-12-97
scuba-diving (<— Eng.), het sportduiken met
zuurstofflessen.
Eduard met z'n zilveren slapen, z'n lenige figuur
dat hij op peil hield met joggen, scuba-diving en
delta-vliegen.
Gerben Hellinga: Merg en been, 1985
scudraket (<— Eng. scud 'vlucht, vlaag'), kruisraket, eind jaren vijftig ontwikkeld d o o r de
U S S R en bekend geworden sinds de
Golfoorlog*. In tegenstelling tot w a t m e n geneigd is te denken, is scud (soms geschreven
met een hoofdletter) geen acroniem, m a a r een
v a n de vele N a v o - c o d e n a m e n v o o r dergelijke
raketten. Andere zijn o.a. Savage, Sandal,
Scapegoat en Scrooge.
Wie de geïmporteerde en in Irak zelf geproduceerde scudraketten optelt en daar de verschrote
en gelanceerde raketten van aftrekt, komt boven
nul uit.
Elsevier, 15-11-97
search-engine (<— Eng.), voor de definitie zie
zoekmachine*.
Zoeken op het Internet is een makkie. Even een
search engine inschakelen en binnen de kortste keren verschijnen er duizenden 'hits' op het scherm.
NetWerk, januari 1998

sectorenmodel, het opdelen van een stad of gemeente in verschillende verkeerssectoren. H e t
autoverkeer in of tussen de sectoren w o r d t aan
beperkingen o n d e r w o r p e n . O n d e r andere gerealiseerd in Groningen. Ambtenarenjargon.
'Er moet geen sectorenmodel komen,' vond Nagel. 'Willen we nou een knip in de Stationsstraat of
niet,' vroeg CDA-onderhandelaar Walch zich af.
Navraag leerde dat 'knip' autovrij betekende en
'sectorenmodel' het opdelen van de gemeente in
stukken waar geen autoverkeer meer zou zijn als
gevolg waarvan de druk op de buitenwijken onaanvaardbaar zou worden vergroot, aldus 'Leefbaar Hilversum'.
NRC Handelsblad, 18-03-94
securitisatie; securitisering; securitiseren, vernederlandsingen van securitisation*,
securitisize:
het omzetten van schuldvorderingen of leningen in verhandelbare effecten. H i e r d o o r w o r d t
de rol van de b a n k e n in het internationale kapitaalverkeer grondig gewijzigd.
'Securitizering' is een techniek die schuldvorderingen omzet in effekten die op de markt kunnen
worden uitgegeven en verhandeld.
De Standaard, 11-03-87
'Het Financiële Dagblad' deed de aardige suggestie om hypotheken uit de portefeuille van de Rabobank te 'securitiseren', dat wil zeggen om te bouwen tot verhandelbare aandelen waarvoor Robeco
dan weer een beleggingsfonds zou kunnen vormen.
Elsevier, 15-01-94
'Securitisatie', beleggen met fondsen in schulden
zoals hypotheken en creditcard-schulden is volgens Thiel 'razend interessant'.
Elsevier, 29-11-97
securitisation (<— Eng.), voor de definitie zie securitisatie*'.
Deze zogenaamde 'securitization', waarbij verschaffers van geld en kredietnemers rechtstreeks
(dus zonder tussenkomst van de bank) tot zaken
komen, rukt het snelst op in de Verenigde Staten,
het Verenigd Koninkrijk, Japan en Frankrijk. In
rap tempo duwen daar verhandelbare schuldtitels
de traditionele banklening van de markt.
Elsevier, 28-11-92
Securitisation is het omzetten van nauwelijks
verhandelbare vorderingen op particulieren of bedrijven in gemakkelijk verhandelbare effecten.
Elsevier, 02-10-93
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seksboerderij, boerderij die dienst doet als bordeel voor de betere klassen. Sinds eind jaren zeventig. M e t het w o o r d boerderij werden meer
samenstellingen gevormd: afkickboerderij
,
schoonheidsboerderij"
enz.
Je moet tamelijk oud zijn of geschiedenis hebben
gestudeerd om nog te weten van het puriteinse Nederland dat ooit bestond: zonder discotheken, koffieshops, casino's, pornohallen en seksboerderijen.
HP/De Tijd, 15-07'-97
seksisme (<— Eng. sexism), discriminatie op
grond van geslacht, meestal gericht tegen vrouwen; stereotiepe visie op de v r o u w als uitsluitend een ' m o e d e r ' , 'lustobject' enz.; taalgebruik d a t van dit alles blijk geeft. De term ontstond ca. 1968 en werd bij ons eind jaren zeventig populair. Iemand die discrimineert o p grond
van geslacht n o e m t m e n een seksist.
Dat seksisme van zwarte mannen fnuikend is
voor het zelfbewustzijn van zwarte vrouwen wordt
maar mondjesmaat toegegeven.
Opzij, september 1987
sekslijn, telefoonnummer (06-nummer")
waaro p m e n seksueel getinte verhalen kan beluisteren; of een n u m m e r w a a r men inlichtingen
krijgt over seks of seksartikelen kan bestellen.
De term is opgekomen in het midden van de jaren tachtig. —> seksofoon",
sekstelefoon''.
Maar het succes van de Chippendales (mannelijke stripteasers) wijst misschien wel op een groeimarkt voor manlijke heteroprostitutie. Misschien,
want ook lang niet alle mannen die naar blote
vrouwen kijken, de sexlijn bellen of een peepshow
bezoeken, materialiseren hun behoefte.
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij f, 1994
Als we aan het aanrecht staan om de appels te
schillen vertelt hij dat hij de sekslijn heeft gebeld,
06-9500.
Hannes Meinkema: Dier en engel, 1996
Als onderpand kregen ze alle aandelen in Nijholt
Telecommunicatie (NTC), het moederbedrij f van de
sekslijnen.
Elsevier, 08-02-97
seksofoon, telefoonlijn w a a r o p men terecht kan
o m pornografische verhaaltjes aan te h o r e n . Dit
verschijnsel is sinds het midden van de jaren
tachtig uit de v s overgewaaid. —> sekslijn'.
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Dagelijks bellen duizenden mensen de sexotoons.
De speciale 06-telefooncentrale in Rotterdam die
de PTT in april van dit jaar in gebruik nam, is nu al
overbelast.
Vrij Nederland, 16-08-86
sekssurfen, op het Internet op zoek gaan (surfen") naar sites" die seks aanbieden; het bezoeken van internetpagina's van blootbladen en
seksbedrijven. Volgens onderzoeken bezondigt
d r i e k w a r t van de mannelijke werknemers zich
hieraan tijdens de k a n t o o r u r e n .
Het internationale bureau Nielsen, ook in Nederland actief op het gebied van marktonderzoek,
heeft al eerder bekendgemaakt dat werknemers
van vrijwel alle keurige en grote bedrijven graag
even gaan sekssurfen op het werk, en dan vooral
naar Penthouse.
HP/De Tijd, 08-08-97
sekstelefoon, voor de definitie zie sekslijn .
Wat is precies een sekstelefoon? Dat vroeg ik me
ook aftoen ik het woord voor het eerst zag. Een telefoonhoorn die als dildo gebruikt kon worden?
Vrij Nederland, 16-08-86
sekstoerisme, toerisme n a a r landen (meestal
van de Derde Wereld) w a a r prostitutie goedk o o p is en seks met minderjarigen veelal gedoogd w o r d t .
Sinds 26 mei 1994 werden alle Belgische reisbureaus en touroperators aangemoedigd om folders
tegen sekstoerisme te verspreiden onder hun reizigers. Voorlopig met weinig succes.
De Morgen, 16-11-94
En landen die het sextoerisme stimuleren of onvoldoende aanpakken, mag u wat ons betreft ook
links laten liggen.
Nieuwe Revu, 14-05-97
sekstoerist, iemand die aan sekstoerisme
doet.
Zou 'eenzijdige' strafbaarstelling niet, net als in
Zweden, ook voor seksueel misbruik van kinderen
moeten gelden? Door het Haagse vonnis gewaarschuwde sekstoeristen kunnen nu immers ongestraft uitwijken naar landen waar hun activiteiten
niet bij wet verboden zijn: onder meer Vietnam,
Cuba en Kenya.
Elsevier, 26-10-96
Het proces van Van E. is het tweede in korte tijd
tegen een sekstoerist.
Trouw, 10-0 1-97

De rechtbank oordeelde dat de sekstoerist zijn
overwicht als westerse, rijke man zonder scrupules
heeft misbruikt om zijn seksuele lusten te botvieren.
Trouw, 14-11-97
sekswerkster, eufemisme voor 'prostituee'.
De meeste sekswerksters weigeren bijvoorbeeld
te zoenen of om zich van achteren te laten nemen,
ofwel Grieks in vakkringen.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
seller (<— Eng.), iets dat goed in de m a r k t ligt,
goed verkoopt.
Nederlandse autoriteiten hebben zich nu ook
voor één keer verenigd om te zingen voor Afrika.
Wat we ervan zagen: dat wordt geen seller.
Vrij Nederland, 29-06-85
... in vooral het zuiden van Europa bracht het
liedje het tot een ware seller.
Haagse Post, 18-04-87
sensitivitytraining (<— Eng.), het in een groep leren praten over persoonlijke problemen. Sinds
begin jaren tachtig.
Visser organiseerde voor hogere ambtenaren
groepssessies in de Ardennen, waarbij ze worden
onderworpen aan sensitivity-trainingen. Ze kregen de vraag 'wat er in hun jeugd is misgegaan'.
Trouw, 01-03-96
Achteraf niet te geloven - maar een week later deden we iets dat 'sensitivity-training' werd genoemd.
HP/De Tijd, 18-07-97
sensurround (<— Eng.), systeem, gebruikt in bioscopen, waarbij de toeschouwer de illusie krijgt
deel te nemen aan de filmgebeurtenissen. H e t
systeem gaat n o g verder d a n alleen een b o m bardement met visuele en auditieve indrukken.
Een aardbeving in de film zou m e n bijvoorbeeld
ook k u n n e n voelen in de bioscoopzaal. H e t
procédé werd in 1974 door productiemaatschappij Universal ontwikkeld voor de rampenfilm Earth quake. Later ook toegepast in films
als Star Wars en Close Encounters of the Third
Kind.
De Pleasuredome-tournee blijkt een schitterende
zeepbel, luxemuzak in cinémascope en sensurround.
Humo, 02-0j-85

sequel (<— Eng. 'vervolg, voortzetting'), vervolg
op een erg succesvolle film. —> prequel*.
De voltooiing van de Indiana Jones-trilogie was
dat weer wel, al viel moeilijk te ontkennen dat
Spielberg de plank wel heel erg mis had moeten
slaan om deze tweede sequel te laten floppen.
Oor, 04-04-92
Er komt geen sequel meer van 'The Addams Family' na het verscheiden van gezinshoofd Raul Julia.
Nieuwe Revu, 29-03-95
Vijftien jaar na 'Escape From New York' maakte
John Carpenter een westkustsequel van zijn grootste culthit...
Knack, 06-11-96
Ook bij andere sequels is de hamvraag wie er wel
en niet meedoen: 'Speed 2' moet het zonder Keanu
Reeves stellen maar herenigt wel Sandra Bullock
met regisseur Jan de Bont.
Nieuwe Revu, 02-01-97
Met welke verwachtingen zouden bioscoopbezoekers een kaartje voor de lang verwachte sequel
van Jurassic Park kopen?
Nieuwe Revu, 24-09-97
serendipiteit (<— Eng. serendipity), het talent om
toevallige ontdekkingen te doen. H e t w o o r d
werd in 1754 bedacht door de Engelse auteur
H o r a c e Walpole, naar de titel van een Perzisch
sprookje, De drie prinsen van Serendip. De
hoofdfiguren deden steeds toevallige ontdekkingen. R o n d 1930 introduceerde een hoogleraar fysiologie aan de H a r v a r d Universiteit het
w o o r d in de w e t e n s c h a p . In Nederland werd serendipiteit vooral onder de a a n d a c h t gebracht
door de Groningse wetenschapper Pek van An-

del.
Hoewel Van Andel serendipiteit als een gave bestempelt, gelooft hij dat wie het ook maar enigszins in zich heeft, zich kan bekwamen in het gevoel
voor het onverwachte en ongevraagde.
Elsevier, 14-09-96
In mijn verzameling van honderd authentieke gevallen van serendipiteit ontdekte ik twintig manieren waarop ongezochte vondsten opdoken, maar
er bleek wel degelijk een onvermoede orde in deze
chaos te zitten.
Psychologie, december 1996
Theoretisch is het denkbaar, de speelgoedindustrie wemelt van de creatieve gekken die over de
hele wereld met ideeën leuren, en op die manier
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kan een idee vanuit een Nederlands boek op de directietafel van een Japanse speelgoedfabriek terechtkomen. Niet dat de auteurs zoiets vermoeden,
die zien het gewoon als een geval van in de lucht
hangen en op meerdere plaatsen tegelijk naar beneden komen. Van 'serendipiteit', zoals dat heet.
HP/De Tijd, 20-06-97
Bijwerkingen blijken zelden het uitgangspunt te
zijn voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn.
En wanneer dat wel het geval is, spreekt men van
serendipiteit.
Elsevier, 14-03-98
serial killer (<— Eng.), voor de definitie zie seriemoordenaar'.
Aanzienlijk geestiger was de aflevering van de
week daarvoor, want toen had het team van Michael Moore een nep-serial-killer geïnstalleerd in
een brave buitenwijk...
HP/De Tijd, 25-04-97
seriemoordenaar, p e r s o o n die verantwoordelijk
is voor een hele reeks m o o r d e n , meestal binnen
een relatief kort tijdsbestek. De praktijk zelf is
natuurlijk zo oud als de wereld, m a a r de term
k w a m vrij recent o p na een reeks m o o r d e n in de
jaren zeventig en tachtig, vooral in de v s . H e t
w o o r d k o m t d a n ook uit het Engels: serial
killer, een begrip d a t gelanceerd w e r d door F B I agent Robert K. Ressler. Hij interviewde meerdere seriemoordenaars en bracht alle gegevens
in k a a r t . Er w o r d t d o o r g a a n s van een seriem o o r d e n a a r gesproken wanneer iemand meer
d a n drie m o o r d e n heeft gepleegd. De onstilbare
honger n a a r doden onderscheidt de seriemoord e n a a r van de passionele moordenaar (die
slechts één keer moordt) en de
massamoordenaar (die in korte tijd heel veel mensen vermoordt).
Dr. Norris schreefeerder over Lucas in zijn standaardwerk 'Serial Killers', toen ter ondersteuning
van zijn theorieën over seriemoordenaars.
Oor,

30-11-91

De verhuur van de film overtrof die van 'Silence
of the Lambs', die net was uitgekomen. Nadat seriemoordenaar Jeff rey Dahmer in Milwaukee was
gearresteerd, refereerden veel journalisten in hun
artikelen aan een andere seriemoordenaar, Ed
Gein, die model had gestaan voor de films 'Psycho', 'Texas Chainsaw Massacre', en 'Deranged'.
de Volkskrant, 21-12-91
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In het Russische Rostov loopt sinds enkele dagen
een proces dat de daden van de hoofdpersonages in
de speelfilm 'The Silence of the Lambs' in het niets
doen verzinken en dat in het Westen een golf van
media-aandacht zou hebben veroorzaakt. Hoofdpersoon is de kaalgeschoren Andrei Sjikatilo, een
seriemoordenaar die wordt beschuldigd van 5 3
gruwelijke moorden en die zichzelf beschrijft als
een kind van het kommunistische systeem waardoor hij werd gevormd.
De Morgen, 2 3-04-92
Seriemoordenaars zijn - net zoals hij - ambitieus,
hebben behoefte aan een spannend bestaan en
maatschappelijke status.
Elsevier, 09-0^-92
De vraag die menigeen nog steeds bezig houdt, is
hoeveel seriemoordenaars er eigenlijk zijn, en hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt.
Nieuwe Kevu, 02-06-93
seropositief, antistoffen bezittend tegen het
aidsvirus (zie aids*), zonder d a t m e n de ziekte
zelfheeft.
Iemand met antistoffen wordt seropositief genoemd, iemand zonder antistoffen seronegatief.
Opzij, mei 1987
server (<— Eng. 'aanbieder'), centrale computer
in een netwerk die automatisch informatie of
bestanden kan tonen aan degenen die hierom
verzoeken.
Ook in België betekende 1995 e e n bescheiden
doorbraak van Internet. Het Universitair Rekencentrum van de KU Leuven, dat eind augustus met
automatische Internetvolkstellingen begon, noteerde van begin september tot twee weken geleden
een stijging van 25.000 tot 30.000 Belgische hosts
op het Web, het grafische, aanklikbare gedeelte
van het Net. Het aantal 'servers', of aanbieders van
gestruktureerde informatie, steeg in dezelfde periode van 3 00 tot 4 5 6.
DS Magazine, 29-12-95
E.en server die op een server draait, en een cliënt
en een server samen die een peer-to-peer vormen.
Het kan allemaal in de netwerkwereld.
NetWerk, maart 1997
Binnendringen in de server alleen is daarom niet
voldoende, iets waar N R C Handelsblad met geen
woord over rept.
HP/De Tijd, 12-06-98

shabby (<— Eng.), armoedig, sjofel, afgedragen:
gezegd van kleding, interieur enz.
... de altijd vakkundig en met verve dansende 'bezoekers' die onveranderlijk 'neo-shabby', gewaagd, onalledaags of juist heel 'straight', maar
hoe dan ook altijd met zorg zijn gekleed.
Haagse Post, 3 0-04-88
... shabby hotels en oudelullencafés.
Oor, 17-12-88
... en Jezus Christus, wat zag ze er weer shabby
en te-mooi-om-waar-te-zijn uit!
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Vooral nu de rest van het huis zo smaakvol van
parket was voorzien, was de keuken wel erg shabby, daar waren we het roerend over eens.
Opzij, januari 1991
Ik voel me shabby, niet in staat haar te laten geloven dat ik vroeger ook nieuw ben geweest, iemand
voor wie jassen werden uitgetrokken.
Nelly Hey kamp: Wandelen op zee, 1991
In de openingsscène danst Lewis in haar eentje
op een sensuele, prikkelende manier in een 'shabby' restaurant ergens langs een snelweg.
Nieuwe Revu, 21-09-94
Restaurants en cafés zijn er van trendy en duur in 'De Groene Lanteerne', het smalste restaurant
ter wereld kost de truffelsoep 2.7,5 o gulden - tot
shabby shoarma- en patattenten.
Elsevier, 22-04-95
Dat is jammer, want Nederland heeft honderden
fitnessclubs die niets van doen hebben met de soms
wat shabby sportscholen.
Elsevier, 31-05-97
weinig frequent: iemand die shabby gekleed gaat.
Ontmoette op de hoek van de Spuistraat een
'shabby', die sociaal begon te schelden. ' H u p , jij
moet geld verdienen voor mij,' krijste hij. Zijn redenering: wij zijn de snelle no nonsers die door
Lubbers zijn ingehuurd om de maatschappij voor
hèm leefbaar te maken.
Vrij Nederland, 20-12-86
shaken:jekanhetwel-(<—Eng. to shake + -n), je
kan het wel vergeten, o p je buik schrijven.
Jeugdtaal; midden jaren tachtig populair gew o r d e n . M o d e r n e r e variant van het wel kunnen schudden*.
Met Hemakleren kun je het hier wel shaken.
De Groene Amsterdammer,
21-05-86
Het kunnen shaken. Daar komt niets van terecht:

Dat gaat niet door. Dat kun je wel shaken.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
Shaken (<:-Eng.) schudden: je kunt 't wel shaken,
't gaat mooi niet door.
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
Als ik tijdens het eerste gesprek meteen pienter
uit de hoek kom, kan ik het shaken.
HP/De Tijd, 15-11-96
Als je dat bij vijf tot tien radiostations doet, kun
je het in Duitsland wel shaken.
Vrij Nederland, 18-07-98
shake-out (<— Eng.), s p o n t a a n saneringsproces
in een bedrijfstak, waarbij de zwakkere broeders het loodje leggen en de sterksten overblijven.
De voorgestelde fusie tussen Renault en Volvo
werd juist gezien als uiting van het doorbrekend
besef bij de Europese autofabrikanten dat ze de
dreigende 'shake out' voor moesten zijn.
NRC Handelsblad, 03-12-93
Shake-out. Situatie waarin er te veel bedrijven in
één branche actief zijn. Na een serie faillissementen blijven alleen de gezondste over. De rest wordt
'uit de boom geschud'.
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
De cowboys mogen binnenkort inpakken: er
komt een shake-out waarna alleen professionele
providers overeind zullen blijven.
Computer Magazine, februari 1997
Staat de advocatuur daarmee aan de vooravond
van een prijzenoorlog en een 'shake-out' onder advocatenkantoren ?
Elsevier, 17-05-97
Een proces van fusie, overname, concentratie,
bedrijfssluiting - shake out in managersjargon lijkt in deze branche onafwendbaar.
Elsevier, 21-06-97
shareware (<— Eng.), software waarbij de auteur
o m een vergoeding vraagt als m e n zijn prog r a m m a , dat eerst gratis uitgetest m a g w o r d e n ,
verder blijft gebruiken; proefversie van een
c o m p u t e r p r o g r a m m a . H e t bedrag h a n g t meestal af van het p r o g r a m m a , m a a r vaak m o e t m e n
de auteur een bedrag van 30 tot 50 dollar in de
v o r m van een postwissel opsturen. De auteur
doet een beroep op de morele verplichting o m
voor zijn p r o g r a m m a te betalen, m a a r meestal
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levert betaling ook extra voordelen op zoals
s u p p o r t , een gedrukte handleiding enz. De betere s h a r e w a r e p r o g r a m m a ' s hoeven beslist niet
onder te doen voor de commerciële pakketten
en kosten bovendien veel minder.
Via share-ware krijgt de klant vrijblijvend spelletjes aangeleverd, maar deze moeten echter worden
betaald, als zij bevallen en verder worden verspreid.
Trouw, 05-02-93
Er bestaan inmiddels vele namen voor programmatuur geschreven door hobbyisten: Shareware,
Hobbyware, Tryware, Freeware etc. etc. De namen zijn niet belangrijk, de voorwaarden wel. Lees
daarom altijd, wanneer je een pakket echt gaat gebruiken, de voorwaarden door.
PC Consument, november 7 994
Leuke en interessante shareware is door Tim
Stanley verzameld in ' D O S Stuff Microsoft Forgot!'
PC-Active, februari 1995
Net Online heeft zijn drukbezochte sharewarecatalogus een nieuw gezicht gegeven.
Personal Computer Magazine, december 1996
Veel spelletjesproducenten hebben eigen websites
en bieden een shareware-versie van hun spelen, die
je gratis kunt afhalen en spelen.
Computer'.Totaal, februari 1997
Sharpemaatstaf, zie citaat.
De Sharpe-Maatstaf is een manier om risico en
rendement in een enkel cijfer tot uitdrukking te
brengen. De maatstaf relateert de extra opbrengst
boven de risicovrije (één-maands interbancaire)
rentevoet aan het risico, zoals weergegeven door de
standaarddeviatie (een statistische weergave van
de wispelturigheid: de mate waarin opbrengsten
naar boven en beneden afwijken van het gemiddelde).
Elsevier, 03-08-91
Hoe sterk zulke bewegingen bepalen of beleggen
in een aandelenfonds wel of niet beter is dan je
spaargeld op een deposito zetten, blijkt uit de cijfers: Het Trans Europe Fund haalde in drie jaar tijd
(gemeten tot eind augustus 1991) een gemiddeld
rendement van 12 procent. Vier maanden later, is
het rendement over de hele driejaarsperiode gedaald tot 10,6 procent. De Sharpe maatstaf zakte
van 0,2 naar 0,0.
de Volkskrant, 18-01-92
De Sharpe-maatstaf meet rendement en risico
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\ olgens de methode van Nobelprijswinnaar Wil
Ham F. Sharpe. Van de gerealiseerde opbrengst
over de afgelopen drie jaren wordt eerst de zogenaamde risicovrije rentevoet afgetrokken. De uitkomst van deze aftreksom wordt gedeeld door het
risico. Een fonds met een hoog risicoprofiel kan zowel naar boven als naar beneden geweldige uitslagen vertonen. Het fonds met het hoogste risico,
European Assets Trust, scoort een negatief rendement van -4 procent en staat toch op nummer 1 o
genoteerd met een Sharpe-maatstaf van -CM (-4
minus 9 gedeeld door 46.8), terwijl Bemco Rentselect met hetzelfde rendement, maar een geringer risico op nummer 67 staat.
Elsevier, 24-10-92
sherpa (naar de Nepalese berggidsen, van wie
Sherpa Tensing de bekendste is: hij hielp Sir Edw a r d Hillary in 1953 de M o u n t Everest beklimmen), in de politiek: adviseur van een regeringsleider; t o p d i p l o m a a t die voor zijn baas,
doorgaans een minister of regeringsleider, een
Europese topconferentie voorbereidt en hem
tijdens de vergadering terzijde staat.
De sjerpa's hebben hun agenda afgerond met de
geruststellende verklaring dat de wereldekonomie
er al heel wat beter voor staat dan enkele maanden
geleden, toen zij de top moesten voorbereiden.
De Morgen, 1 3-07-9;
Bovenaan is 'de wereldeconomie' geplaatst, volgens Horst Kohier (hij noemt zich Kohls sherpa)
'met opzet en in volle bewustzijn'.
de Volkskrant, 04-07-92
De viktorie-kreet van Clinton klinkt om meerdere redenen wat hol. Want het slotdokument verschilt op de cruciale terreinen enkel in punten en
komma's van het ontwerp van de verklaring die de
'sherpa's' - de technische experts van de regeringsleiders - hadden opgesteld vóór de aanvang van
deze G-7-top.
De Morgen, 1 0-07-93
Zijn taken aan het Binnenhof worden voorlopig
over de andere sjerpa's van Kok verdeeld.
Elsevier, 07-10-95
Kabinetschefs, de sherpa's van de commissarissen, zijn al vier decennia lang de stille kracht van
de Europese Commissie in Brussel.
Elsevier, 24-05-97
shirt:vooreen-eneen broek fietsen, rijden, wielrennersuitdrukking voor 'tegen een zeer gerin-

ge vergoeding rijden; een armzalig contract
hebben'.
Zo'n ploegleider steekt rustig alle centen in de
zak en de jongens rijden echt voor een shirt en een
broek.
Vrij Nederland, 06-01-96
shit (<— Eng.), uitroep of k r a c h t t e r m o m zijn ongenoegen of minachting mee uit te drukken:
vreselijk; heel erg. Vooral jeugdtaal.
Wie is daar, vroeg Lea en shit, ik wist het wel,
politie.
René Stoute: Uit het achterland, 1985
Als grote winnaar in de krachttermpopulariteitspollen van de twee groepen (Nederlanders en Engelsen) kwam het woord 'shit' te voorschijn. Overigens vinden Engelsen dit woord stukken heftiger
dan Nederlanders en ook veel zwaarder dan de
meeste Nederlanders vermoeden, aldus het onderzoek.
Opzij, februari 1989
'Ahhh... Echt niet? Dan ga ik nu huilen.' En nadat ze heeft opgehangen: 'Shit, shit, shit! Twaalfduizend piek weg!'
HP/De Tijd, 03-01-97

Ik heb een heleboel shitfilms gemaakt...
Playboy, december 1986
'Eigenlijk is het een shitbaan,' zegt Hazel...
Nieuwe Revu, 13-07-89
Na Berlijn dacht ik dat Niemann een shitweekend had gehad.
Trouw, 10-01-97
shoarma (<— Hebr. <— Turks), geroosterd en gekruid gerecht van (lams)vlees met groenten: een
broodje shoarma. H e t vlees w o r d t geroosterd
aan een verticaal spit. H e t eerste w o o r d e n b o e k
dat deze term honoreerde, w a s K r a m e r s
(1981).
Via de Israëliërs heeft ons een ander Turks woord
bereikt: 'shoarma'. Shoarma is van een ander
Turks werkwoord 'cevirme' afkomstig, dat 'draaien' betekent. Tijdens de Turkse overheersing van
1518 tot 1918 is dit gerecht, en daarmee ook het
woord, in Palestina gekomen. De joden namen in
Israël een groot deel van de Palestijnse keuken over
en exporteerden het Palestijnse eten naar Nederland.

geen shit, niets; geen zier.
Je krijgt zo vaak te maken met mensen - zeg maar
de bekende Nederlanders - die geen shit geven om
welk probleem dan ook...
Nieuwe Revu, 02-01-97

Marlies Philippa: Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands, 1989
Hoe meer groentezaken en winkels in kantoorbehoeften, hoe beter. Hoe meer coffeeshops en
shoarmatenten, hoe slechter.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Restaurants en cafés zijn er van trendy en duur in 'De Groene Lanteerne', het smalste restaurant
ter wereld kost de truffelsoep 2.7,50 gulden - tot
shabby shoarma- en patattenten.
Elsevier, 22-04-95
Leuke frisse lippen, niet geverfd. Als die ergens
een shoarmatentje zou beginnen, zou ik er elke dag
gaan eten.
Margriet de Moor: Ik droom dus, 1995
Zes weken voor z'n aanhouding heeft Ali met
drie andere Turkse jongens in het Duitse grensplaatsje Goch een shoarma-tent overvallen.
Nieuwe Revu, 12-03-97
Zal de hier te lande gesignaleerde pizza met
shoarmavlees en mayonaise voor menig Italiaan al
een blasfemische gruwel zijn, voor chefkok Primo
Pilaggi is zoiets een halsmisdaad.
Oor, 22-03-97

voorvoegsel met de betekenis 'slecht, beroerd,
ongunstig'. Sinds het begin van de jaren zeventig. Slang.

shogi, variant van het schaakspel, bedacht in Jap a n . O o k in West-Europa w o r d t shogi in nationaal en internationaal verband gespeeld. Ne-

informeel voor 'rotzooi, ellende'. Vooral in uitdrukkingen als in de shit zitten.
Als-ie moest optreden, dan zou dat in een situatie
zijn waarin Nederland in de shit zat, vrouw en kinderen in de kelder.
HP/DeTijd,
14-11-97
Maar ik heb er respect en waardering voor dat hij
me steeds geholpen heeft toen ik in de shit zat.
Nieuwe Revu, 03-12-97
Op zich was dat interview aan Van der Meyden
dus een goeie zet: als je zo diep in de shit zit, moet
je openlijk berouw tonen.
Nieuwe Revu, 23-12-97
En allemaal zitten ze tot over hun nek in de shit.
Nieuwe Revu, 3 0-09-98
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derland en Engeland lopen daarbi) voorop.
Shogi, ook wel Japans schaken genoemd, is in
ons land en eigenlijk ook daarbuiten niet meer dan
een passie van een handjevol beoefenaars. Men telt
er niet meer dan dertig, terwijl er toch zo'n 8000
'echte' schakers rondlopen. In Japan daarentegen
is shogi razend populair. Daar worden de platte
stenen door maar liefst 19 miljoen Japanners
voortgeschoven.
De Morgen, 29-08-86
Shogi is een duidelijk Oosters spel dat zich los
van het schaakspel in de loop van eeuwen heeft
ontwikkeld tot een unieke denksport. 'Shogi' is zowel strategisch als tactisch superieur aan het schaken.
Vrij Nederland, 30-08-86
shoppen (<— Eng.), winkelen. Bij uitbreiding:
zich oriënteren; diverse mogelijkheden n a g a a n
en de beste kiezen. Dit laatste ook in samenstellingen, zie bijvoorbeeld rel f.
En de publieke omroepen zouden eens moeten
gaan shoppen in Duitsland, want op zoek naar
spannende krimi's zappen de jongens zelfs naar
Duitse zenders.
HP/De Tijd,
io-io-97
shuttlebus (<— Eng. shuttle 'pendel(en)'), bus
die, busje dat o p korte en drukke trajecten heen
weer pendelt, vaak tijdelijk ingezet (bijvoorbeeld bij een belangrijke sportmanifestatie),
m a a r ook gebruikt voor het woon-werkverkeer.
Bedoeld o m het autoverkeer in de binnenstad te
verminderen. In de zomer van 1988 ingevoerd
en destijds geregeld in het nieuws.
shuttletrein (<— Eng. shuttle 'pendel(en)'), comfortabele, snelle trein die een verbinding onderh o u d t tussen Engeland en het vasteland.
De vaste oeververbinding tussen Engeland en het
continent gaat bestaan uit een diensttunnel en
twee grote tunnels, waardoor shuttle-treinen en
snelle passagierstreinen gaan rijden.
de Volkskrant, 13-11-86
Zelfs op bestemmingen die makkelijk over water
zijn te bereiken, zoals Duisburg, rijden shuttletreinen.
Elsevier, 14-10-98
sick-buildingsyndroom (<— Eng.), ziekte onder
kantoorpersoneel, bij ons voor het eerst onder-
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zocht in het begin van de )aren tachtig, die zou
worden veroorzaakt door het inademen van milieu verontreinigende stoffen als formaldehyde
(uit spaanplaat en meubels) en benzol (uit verf).
Het syndroom komt voor in moderne (kantoor )gebou wen met airconditioning, vooral
wanneer de ramen niet open kunnen. Symptomen zijn o.a. hoofd- en keelpijn, vermoeidheid,
verkoudheden en griep. Sinds ca. 1968 in de v s ;
in de jaren tachtig drong de benaming ook bij
ons door.
De term Sick Building Syndrome (SBS) werd in
1968 in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Mensen die werkten in gebouwen met een luchtbehandelingsinstallatie klaagden over hoofdpijn, irritaties aan ogen, neus of keel, droge slijmvliezen, uitslag en oververmoeidheid. Als die klachten aanhouden, ook nadat aanwijsbare oorzaken zijn weggenomen, spreekt men van een 'sick building'.
Elsevier, 27-02-88
Weldra brak een stortvloed van congressen zich
het hoofd over Vroon's stokpaardje, het 'sick-buildingsyndroom': kantoortuinen met slechte ventilatie, te lage plafonds, stankproblemen, mensen
die geïsoleerd raken doordat ze het gevoel hebben
beloerd en afgeluisterd te worden; culminerend in
conflicten, ziekteverzuim en een (door 'Delft') geschat produktieverlies van twee miljard gulden per
jaar.
de Volkskrant, 21-12-91
De laatste jaren heeft een nieuw begrip relatief
veel aandacht gekregen: het sick-buildingsyndroom.
Mens & Wetenschap, nr. 1/1992
Zet een kantoorgebouw neer waarvan de ramen
niet open kunnen en het uitzicht dodelijk saai is, en
je krijgt geheid allerhande gezondheidsklachten
van de mensen die in dat gebouw moeten werken.
Dat is heel in het kort de visie van prof. dr. Piet
Vroon, hoogleraar in de theoretische psychologie
aan de Universiteit Utrecht, op het zogenoemde
'sick building-syndroom'.
de Volkskrant,
ij-04-93
Tot slot een paar vragen aan de bazen van de supermarktketen in hun luxueuze goed geventileerde
werkkamers. Hoe is het met de werkomstandigheden van het personeel, dat zo griep-gevoelig is?
Geen sick-building-syndroom?
Trouw, 2 1-01-94
sigaar:een-uit eigen doos krijgen, iets d a t schijn-

baar geschonken wordt zelf moeten betalen;
zelf moeten opdraaien voor een bepaald voordeel. Iemand een sigaar uit eigen doos presenteren is 'de (politieke) tegenstander trakteren op
een koekje van eigen deeg'.
Als Van der Linden maar niet negatief in de krant
kwam of 'koning paspoort', het Tweede-Kamerlid
De Visser (PvdA), aanleiding voor kritische vragen
kon vinden, was alles kennelijk best. Intussen presenteerde Van der Linden volgens hem de burger
wel 'sigaren uit eigen doos'.
NRC Handelsblad, 01-07-88
Als je uitgaat van de door Financiën gehanteerde
rekenmethode kom je niet op 1,25 maar op 0,8
procent huurwaardeforfait uit. De staatssecretaris
geeft maar een fractie van de waardestijging terug.
En CDA'er Hans Hillen: 'Het huurwaardeforfait
gaat alleen visueel omlaag. De huiseigenaren krijgen twee sigaren uit eigen doos.'
Elsevier, 01-02-97
De andere fracties in de Kamer wezen dat voorstel af. 'Een sigaar uit eigen doos, met een heel
dubieus bandje er om heen,' sneerde CDA'er Lansink.
Trouw, 30-05-97
Niet bepaald goedkoop (eencD - M D C ) - 174
piek - maar beslist geen sigaar uit eigen doos.
HP/DeTijd, 23-01-98
simm (<— Eng.; acron. van single in-line
module), bepaald type computergeheugenchip.
De meest populaire chips zijn 'sipps' en de meer
geavanceerde, want minder kwetsbare 'simms',
onder computerjunken liefkozend simmetjes genoemd. Gangbare maten lopen van 1 tot 3 2 megabyte.
de Volkskrant, 11-12-93
simpeltax, zie citaat.
De simpeltaks, vorig jaar gepresenteerd door Flip
de Kam en Floor van Herwaarden, gaat uit van een
zo breed mogelijke heffingsgrondslag en een proportioneel tarief of een uit twee schijven bestaand
tarief. In beginsel is de grondslag van de belasting
het bruto inkomen en vervallen alle aftrekposten.
De simpeltaks geeft de hoogste prioriteit aan verlaging van de tarieven. Hoge tarieven werken belastingvlucht in de hand en prikkelen mensen tot
frauduleus gedrag.
de Volkskrant, 23-06-90

Sinatradoctrine, schertsende aanduiding van het
nieuwe beleid van de Sovjet-Unie jegens de
Oost-Europese landen na het aantreden van
Gorbatsjov. Ieder land van het Oostblok bepaalde voortaan zelf zijn koers. De term werd
bedacht door de toenmalige regeringswoordvoerder Gennadi Gerasimov en verwijst naar
een populair liedje van Frank Sinatra: 'I did it
my way'.
De uitnodiging was opmerkelijk, maar Moskou
ging er niet op in. Niet alleen omdat de strijd in
Roemenië al snel beslecht was, maar ook vanwege
de 'Sinatra-doctrine', zoals regeringswoordvoerder Gennadi Gerasimov het nieuwe beleid van de
Sovjet-Unie jegens de Oosteuropese landen doopte. 'I did it my way', oftewel: ieder land mag voortaan zelf zijn koers bepalen.
Het Parool, 10-03-90
Het duurde nog twee jaar voordat de Brezjnevdoctrine schertsend werd vervangen door de Sinatra-doctrine.
Elsevier, 26-11-94
single (<— Eng.), vrijgezel, alleenstaande. De
term is begin jaren tachtig opgekomen. —»
50/0*.

Robert van Kralingen, dansleraar in Dwingeloo
(Drenthe), ontdekte bijvoorbeeld dat er veel 'singles' kwamen op zijn danslessen en stelde een
aparte singleavond in.
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij?, 1994
Momenteel is ze 'een vrolijke single', aldus haar
manager.
Nieuwe Revu, 27-12-96
Nee hoor, ik ben vooral aantrekkelijk voor vrouwelijke singles op zoek naar een man die haar bevrijdt van het getik van haar biologische klok.
Opzij, juni 1997
sitcom (<— Am.-Eng.; afk. van situation
comedy), humoristische televisieserie, vaak in
afleveringen van ongeveer een half uur, met een
beperkt aantal personages. Voorbeelden zijn
Married with Children, Zeg 'ns AAA enz. Het
genre werd al in 1924 bedacht door de Amerikaanse radio. —> situatiekomedie*.
Een tv-zender, blij dat er tenminste weer een aanknopingspunt is in de jeugdcultuur, begon direct
met een herhaling van de burgerlijke 'sitcom' uit de
jaren zeventig, 'The Brady Bunch'.
Elsevier, 19-09-92
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De situation comedy (sitcom) haalt ook in Neder
land hoge kijkcijfers.
Psychologie, januari 1994
Even later zijn wij in Studio 20 getuige van een
opname van 'Oppassen!!!', de populaire sitcom
voor het hele gezin, met, zoals eindredacteur Joost
de Wolf achteraf in zijn kamer uitlegt, veel boodschap.
HP/De Tijd, 27-0 1 -95
Een marktonderzoek heeft vast uitgewezen dat
apen ook om sitcoms zitten te snakken.
Humo, 17-09-96
In het vervolg zitten we weliswaar midden in de
jaren negentig, de sfeer is die van een sitcom (zonder grappen)...
Nieuwe Revu, 12-03-97
site (f- Eng. 'lokatie'), bepaalde plaats o p het
Internet, gebruikt d o o r een bedrijf of een instelling o m informatie aan te bieden. D a t kan een
homepage* zijn, een nieuwsgroep'' of nog w a t
anders.
Het is maar één van de sites over U F O ' S ; een treurige verzameling vol onzin en frustratie, een vlek
op het Net.
Zink, juni 1996
Een Nederlandse kaartliefhebster heeft op haar
homepage een lijst van tientallen sites bijeengebracht, waar kaarten verstuurd kunnen worden.
Trouw, 27-11-96
Naast online uitgaves zijn er ook andere opmerkelijke sites op het Net verschenen.
PC Consument, december 1996
Deel je je site slim in en pas je wat stiekeme spionagetechnieken toe, dan kun je je een vrij precies
beeld vormen van het publiek dat je site of onderdelen daarvan bezoekt.
De Morgen, 01-02-97
situatiekomedie, vernederlandsing van het televisiebegrip sitcom*.
Daarnaast, als er geen voetbal is, drama op
woensdag ('publieksgericht') en zondag ('fijnproeverig'), en de 'Tracey Ullman Show' (een situatiekomedie) op zaterdag.
Elsevier, 26-03-88
Lodge geeft maar één tijdsbeeld: dat van '87, en
hij doet dat in komisch contrast met de hooggestemdheid van zijn dr Penrose, in de vorm van een
populaire situatiekomedie.
HP/De Tijd, 26-10-90
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ska, aan rhvrhm and blues verwante muziekvorm waarbij de n a d r u k ligt op slaggitaar, bas,
orgel en d r u m s , terwijl de blazers meer naar de
achtergrond verdrongen w o r d e n . Populair geworden begin jaren tachtig.
Ska - soms is 't even weg en dan is 't er weer en
dan is 't weer weg en vandaag de dag is ska zo ongeveer aan z'n derde leven toe (zelfs de Skatalites
doen het weer).
Nieuwe Revu, 03-12-97
skateboarden (<— Eng. to skateboard + -en), zich
voortbewegen o p een skateboard
oischaatsplank', een langwerpige h o u t e n plank met afgeronde hoeken en wieltjes eronder. Sinds eind
jaren zeventig.
Dennis Polak geeft toe de populariteit van het inline-skaten 'hartstikke leuk' te vinden, maar meent
dat de hele cultuur eromheen gestolen is van het
skateboarden.
Oor, 13-12-97
skatesaiier (<— Eng.), toestel waarmee men over
ijs kan surfen.
Achter ons ligt een matige surf-zomer. Maar een
28-jarige bosbouwer uit Giethoorn maakt alles
weer goed: zijn uitvinding, de skate-sailer oftewel
winter-surfplank wordt de sensatie van het jaar.
Playboy, november 198^
skeeler (<— Eng.), speciale rolschaats w a a r v a n
de vier of vij f wieltjes achter elkaar staan.
Daarnaast heeft Zandstra een markt ontdekt in
de zogenaamde 'skeelers', een soort rolschaatsen
waarmee getraind wordt ter voorbereiding op het
ijsseizoen.
Het Parool, 18-01-89
Nu er eindelijk natuurijs ligt en iedere Nederlander de skeelers als surrogaat terzijde schuift, zijn ze
nergens te bekennen.
Trouw,
oyoi-97
iemand die zich met behulp van dergelijke rolschaatsen voortbeweegt.
Zondagmiddag in het Vondelpark. Joggers, skeelers en wandelende ouders met hun kroost krioelen
vreedzaam door elkaar.
Elsevier, 1^-03-97
skeeleren (<— Eng.), zich voortbewegen o p skeelers'.

In Rouveen en omstreken kunnen ze heel goed
skeeleren.
Nieuwe Revu, 21-08-96
Dat skeeleren is toch ook veel te gevaarlijk.
Nieuwe Revu, 11-09-96
Als de hele wereld skeelert, willen wij ook skeeleren.
Elsevier, 26-10-96
Je hebt vaders die Gapstar dragen, skeeleren en
op zaterdag naar een houseparty gaan.
HP/De Tijd, 16-10-98
skimmen (<— Eng. to skim 'glijden over' +
-men), o p een speciale plank langs de kust surfen.
Skimmen, een rage in Californië, komt aan onze
kust nog niet zo goed van de grond. Hier en daar
ziet men een witte raaf aan het werk. Het skimmen
is heel eenvoudig. Een ronde of ovale schijf, wordt
in zee gegooid - waar het water enkele centimeter
diep is - dan springt men erop en glijdt zo horizontaal met de kustlijn over het water.
De Morgen, 06-08-88
skin (<— Eng.; afk. van skinhead ' k a a l k o p ' ) ,
conservatieve, vaak agressieve en racistische
jongere met heel kortgeknipt haar. De t e r m
skinhead k o m t bij ons al voor bij Broersma
(1970). Eind jaren zestig w e r d dit soort jongere
in Engeland een spikey of een brush-cut gen o e m d . Vanuit L o n d e n verspreidde deze jongerencultuur zich over de rest van het Verenigd
Koninkrijk. Vanaf het midden van de jaren zeventig werden deze jongelui meer en meer geassocieerd met het extreem-rechtse N a t i o n a l
Front. Vaak werden ze o o k gezien als de drijvende kracht achter het
hooliganism*.
Ook in Engeland komen skins op ons af, maar na
verloop van tijd raken ze aan je gewend en kun je
sommigen van hen misschien tot andere inzichten
brengen.
Oor, 26-01-85
De laatste tijd ben ik ook naar enkele gewone optredens en fuiven geweest, en daar zie je ook altijd
een hoop skins.
Backstage, december 1986
Het uiterlijk van de skin is militant arbeideristisch: gemillimeterd of helemaal geen haar, werkmanshemden, broeken met bretels en Doctor Martens Army-boots met stalen neuzen.
Elsevier, 16-05-87

skippybal (naar de populaire televisiekangoeroe
Skippy), stevige grote bal, voorzien van een
h a n d v a t , w a a r o p men zich springend k a n
voortbewegen. Sinds het begin van de jaren
tachtig.
Dat we zo'n raket kunnen wegschieten, dat die
precies op de planeet komt waar we hem willen
hebben en niet toevallig eentje een paar melkwegen verderop, en precies op 4 juli, Independence
Day. Dat we de raket met grote skippyballen over
het Marsoppervlak kunnen laten stuiteren, dat we
een karretje vanuit dat ruimteschip naar beneden
kunnen dirigeren, dat er vanuit dat karretje foto's
worden genomen, dat die vervolgens naar de aarde
worden teruggeseind...
Elsevier, 12-07-97
Een epilepsiepatiënt op een skippybal zou zich
goed thuis voelen bij een optreden van de Californische Voodoo Glow Skulls.
ZIN, september 1997
De balansstoel maakt gebruik van de zithouding
die een mens aanneemt op een bal. Dit principe
wordt rechtstreeks toegepast op zitballen, op skippyballen lijkende stoelen, met of zonder pootjes.
Elsevier, 14-02-98
skunk, slang voor 'weed van erg goede kwaliteit'.
Skunk heeft 'blowen een nieuwe kick gegeven'.
Het Parool, 04-04-92
Hij is al blij als hij af en toe een zakkie skunk kan
kopen.
Esquire, april 1994
Maar de doorgewinterde blowers laten een joint
met skunk liever aan zich voorbij gaan.
Vrij Nederland, 28-05-94
In drie dagen gebruiken we met z'n drieën zo'n
honderd gulden. Dat is genoeg, want als je te veel
skunk rookt, word je gek.
Nieuwe Revu, 02-08-95
Een magere man koopt voor honderd gulden tien
gram skunk - 'een pittige nederwiet' - en begint
meteen geroutineerd een stickie te fabriceren.
Elsevier, 04-01-97
Tijdens de wandeling kan desgewenst ook skunk
gekocht worden.
HP/De Tijd, 09-05-97
skütsjesilen (<— Fries), wedstrijden h o u d e n met
skütsjes 'tjalken', zeilvrachtscheepjes van rond
1900. Een recenter leenwoord uit het Fries is
klunen*.
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Waarom komen mensen hiernaar toe? Niet alleen
om de bootjes, het suikerbrood, het skütsjesilen of
de elfstedentocht.
Vrij Nederland, 19-07-9-/
skybox (<— Eng.), speciale, uitsluitend voor vips
bestemde loge boven de tribunes van een stadion. Voor het eerst gebruikt in 1 9 6 5 ; de n a a m
kreeg echter pas eind jaren zeventig meer algemene bekendheid. —> business-unit*.
De Astrodome, geopend in 1965, was het eerste
stadion met 'skyboxes'. Een cocktailparty gekoppeld aan een bijzonder kijkspel - dat was het concept waarmee Hofheinz de 'corporate riches' van
Texas naar zijn stadion probeerde te lokken. Dertig jaar later zijn de skyboxen gemeengoed geworden.
Vrij Nederland, 21-12-96
Net als in Rotterdam is het Gemeentelijk Havenbedrijf in Amsterdam wel de gelukkige bezitter
van een skybox.
Trouw, 18-07-97
skyting, sport waarbij m e n zich laat voortslepen
d o o r een vlieger.
Kracht, strijd leveren, dat vinden sommigen heel
wat spannender. 'Manlifting' bijvoorbeeld, je
omhoog laten trekken door een of meer vliegers.
Of 'skyting', waarbij iemand zich met de hielen
in het zand laat voortslepen of sprongen van wel
dertig meter maakt. Er zijn er die ski's onderbinden.
de Volkskrant, 10-01-92
slaapkamerogen, sensuele, uitnodigende blik.
Vnl. jeugdslang. Vgl. Engels bedroom
eyes.
Ook heeft hij verrukkelijke zoenlippen en slaapkamerogen.
Popfoto, augustus 1986
slaapkamerstem, slang voor ' d o o r r o o k t e , sensuele stem'.
Hebt u weleens gehoord hoe zij, 'every inch'
ogend als een lady, met die doorrookte slaapkamerstem over seksuele aberraties babbelt?
Nieuwe Revu, 26-03-97
slag: in de-zitten (<— Fr. être dans Ie coup), met
andere wielrenners afgesproken hebben o m elk a a r te steunen in de koers en o m samen de
winst te delen.

578

"Moeten we de verstandhouding tussen Van Ho
len en Hoste aanzien als een soort combine, een
komplot tegen Contini?' 'In feite wel, natuurlijk.
Onze twee landgenoten gingen "in de slag", om
een populaire term te gebruiken.'
Het Nieuwsblad,
19-07-86
de slag missen, bij een wielerwedstrijd niet in de
goede ontsnapping zitten, m a a r toch niet definitief verslagen zijn.
Ottenbros vroeg wat wij die dag gedaan hadden.
Gekoerst. En? Mijn makker zei: 'Ik heb de slag gemist.'
Tim Krabbé: De renner, 1984
Het waren met name de ADR-renners die - de slag
gemist - de achtervolging op het kwintet organiseerden.
Wieier Revue,
ij-04-88
De Zwitsers misten de slag in de etappe, waarin
de renners veel last hadden van de hitte.
NRC Handelsblad,
17-06-88
Wanneer hij vandaag op weg naar 1'Alpe D'Huez
weer de slag mist, dan mag hij meteen naar de dure
Mercedes fluiten die Bernard Tapie hem bij een
eindzege heeft beloofd.
De Morgen, 14-07-88
slamdansen (<— Eng. to slam + dansen), tijdens
een p o p c o n c e r t hoog in de lucht springen en op
het hoogste p u n t elkaar een d u w geven. Jeugdtaal; ook gespeld slamdancen. —> moshen'.
Hij was aan het 'slamdansen' en aan het 'stagediven' met al die andere punks.
Oor, 27-06-87
Tijdens een partijtje slamdancen heb ik mijn
heup geblesseerd...
Nieuwe Revu, 18-12-96
slammen, voor de definitie zie slamdansen*.
Er kan ook weer gestagedived en geslammed
worden als pa en ma van huis zijn...
Fabiola, oktober 1988
Slammen is veel onschuldiger dan het lijkt. Het is
een manier om je uit te leven, om lol te maken.
Panorama, 17-04-89
Al gauw heeft hij zijn overhemd uit en begint met zijn buik naar voren - te slammen.
Esquire, november/december
1993
slapende bevoegdheden, zie citaat.
Reeds enige tijd doet zich in het voortgezet on-

derwijs het probleem voor van de zogenaamde slapende bevoegdheden. Hiermee wordt bedoeld de
omstandigheden dat leraren in het voortgezet onderwijs verplicht worden lessen te geven in een vak
waarvoor zij wel bevoegd zijn, maar eigenlijk onvoldoende bekwaam zijn, vanwege het feit dat zij
in dit vak nimmer of lange tijd geen lessen hebben
gegeven.
de Volkskrant, 19-03-88
slaper, iemand die d o o r verandering van b a a n
in een ander pensioenfonds is beland, m a a r
wiens p e n s i o e n k a a r t n o g wel w o r d t b e w a a r d .
De pensioenrechten die hij bij zijn vorige werkgever o p b o u w d e , heten slap ersrechten. Informeel.
De pensioenaanspraken van de zogenaamde 'slapers' worden weliswaar bevroren, het geld verdwijnt niet in een oude sok.
Haagse Post, 22-03-86
Als een werknemer als gevolg van verandering
van werk bij een ander pensioenfonds terecht
komt, krijgt hij van de voormalige werkgever een
premievrije polis mee. De rechten van deze polis
worden bevroren op het moment van ontslag. Deze
rechten worden gestadig aangevreten door de inflatie. Honderdduizenden werknemers hebben een
of meer premievrije polissen. 'Slapers' worden ze
genoemd. Zij worden niet slapend rijk, maar slapend arm. Het uiteindelijk pensioenverlies kan oplopen tot de helft van het bedrag dat men dacht te
krijgen met 65 jaar.
de Volkskrant, 27-03-87
Het kabinet vindt al een tijdje dat ook gepensioneerden en mensen die uit het bedrijf of de bedrijfstak zijn gestapt (in pensioenjargon de slapers) invloed moeten kunnen uitoefenen op hun aanvullend pensioen.
Trouw,
IJ-11-96
Onder de deelnemers aan het 4%-circuit zijn
naast de 3,3 miljoen werknemers die nu rechten
opbouwen, ook ongeveer vier miljoen zogenoemde 'slapers'.
Elsevier, 06-09-97
sleeper (<— Eng.), iets d a t o p een gegeven ogenblik opeens veel meer succes heeft d a n tevoren.
Van toepassing o p bijvoorbeeld een boek,
plaat, film. Informeel.
Het gaat vooral om boeken die bij een klein publiek bekend zijn en al een beetje lopen, de 'slee-

pers'. Als die een keer of vier per weekblad of krant
worden genoemd, is er een grote kans dat het een
sellertje wordt.
Het Parool, 14-12-91
sleepvliegen, het uitvoeren van een
sleepvlucht*.
Sleepvliegen is voor bedrijven met poëtische namen als 'Wings over Holland' en 'Skylight' geen
vetpot. Voor de meeste ondernemingen is het
sleepvliegen een bijverdienste, naast lesgeven, verhuur en rondvluchten.
de Volkskrant, 21-04-90
sleepvlucht, met een vliegtuigje een doek met
een r e c l a m e b o o d s c h a p voorttrekken.
Minister Maij van Verkeer wil reclamevluchten
op zondag verbieden. Het publiek ondervindt volgens de bewindsvrouw te veel geluidshinder van de
toestellen. O p hoogtijdagen vliegen vaak tientallen vliegtuigen met hun slepen langs het strand of
boven carnavalsoptochten en bloemencorso's. Het
verbod op zondag maakt deel uit van een verscherping van de regels voor sleepvluchten.
de Volkskrant, 21-04-90
slettebak, pejoratief slang voor 'promiscue
v r o u w ; slet'.
O ja, ik ben een slettebak en enorm dom! En ik
ben de hele dag met mijn uiterlijk bezig.
HP/De Tijd, 21-12-90
De oneindig fascinerende Dolores waarover hij
hoofdstukken lang uitweidt, komt uiteindelijk
toch vooral over als tweedimensionale slettebak.
NRC Handelsblad, 19-11-93
Is het liefde of is het gewoon geiligheid? Ik bedoel: in het begin van de serie was Marion toch een
uitgesproken slettebak?
Nieuwe Revu, 15-12-93
'Verliefdheid is toch de drang om je seksueel te
verenigen? Ik heb sterk de drang me met jou seksueel te verenigen, dus ik ben verliefd. Wat is daar
mis mee? Zoiets moet toch een compliment zijn om
te horen, als vrouw?' 'Alsof ik de eerste de beste
slettebak ben, zeker?'
Ronald Giphart: Giph, 1993
sleurhut, informeel voor ' c a r a v a n ' . In Z u i d Afrika w o r d t een caravan een sleephut genoemd.
De 'sleurhut' biedt een belangrijk voordeel: hij is
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vertrouwd want je bent er omgeven door eigen
spulletjes.
Elsevier, 19-07-97
Sleurhut: caravan.
Witn de Jong en Henrico Prins: Kantoortaal, 1997

Het gaat voornamelijk om materiaal dat gebruikt
wordt bij sleutelgatoperaties, een nieuwe techniek
die toelaat te opereren zonder de patiënt breed
open te snijden.
De Morgen, 14-06-97

sleutelgatchirurgie (<— Eng. keyhole
surgery),
heelkundige ingreep via een kijkgaatje onder de
navel. De chirurg m a a k t bij de navel een insnijding van tien millimeter en brengt een laparoscoop in, een van een camera voorzien apparaat voor inwendig onderzoek in de buikholte.
H i e r d o o r kan de chirurg de buikholte bestuderen o p een beeldscherm. Officieel heet deze
nieuwe methode d a n ook laparoscopic
Door
sleutelgatchirurgie k a n men bijvoorbeeld galblazen of blindedarmen verwijderen via m i n u s cule huidopeningen en met slechts enkele hechtingen. De techniek is echter vooral bekend uit
de gynaecologie. In 1987 al onderzocht de
Franse gynaecoloog Philippe M o u r e t in zijn
privékliniek met de l a p a r o s c o o p de o o r z a a k
van de buikklachten van een p a t i ë n t . Hij vond
geen gynaecologische afwijkingen, m a a r stelde
wel vast d a t de galblaas eruit moest. G e w e n d
als hij w a s o m met een l a p a r o s c o o p te w e r k e n ,
besloot hij het orgaan met behulp van dit ins t r u m e n t te verwijderen: de aanzet t o t de sleutelgatchirurgie.

slijpen, innig tegen elkaar aan dansen; met langzame pasjes over de dansvloer bewegen. Informele jeugdtaal. Soms betekent het ook 'flirten'.
-^schuifelen*.
Wat doen ze precies op een fuif? Dansen, pinda's,
lampions, visnetten, garage. En slijpen?
Lévi Weemoedt: Liefdewerk oud papier, 1980
Ronnie mocht graag zien hoe ik met Theresa
stond te slijpen.
Geerten Meijsing: Een meisjesleven, 1981
We hebben gedanst. Geslepen als je het per se
moet weten.
Nieuw Wereld Tijdschrift, mei 1986
Tussen het swingen door kan er weer geslijpt (of
geschoven) worden.
Preview, april 1987
Stom tegen elkaar duwen op feestjes. Slijpen op
f eestzolders.
Boudewijn Büch: Brieven aan Mick]agger, 1988
Donkere hoekjes, zoenen, slijpen.
Nieuwe Revu, 14-08-96
Wat mijzelf betreft: vroeger baalde ik op feesten
natuurlijk: ik was de moppentapper, maar alle leuke meiden gingen aan het eind van de avond toch
met alle leuke jongens slijpen en stapten daarna
achter op hun grote brommers.
HP/De Tijd, 04-04-97

Na veertien dagen weer op de tennisbaan? Z o ' n
snel herstel belooft de nieuwe chirurgische techniek die in de wandeling 'sleutelgatchirurgie'
wordt genoemd, aan patiënten. Met deze techniek
worden galblaas en blindedarm, in zo'n geval, via
een minuscuul sneetje onder de navel verwijderd.
Door dit sneetje wordt een kijkbuis met camera
binnengebracht; de chirurg kan door middel van
een beeldscherm spioneren in de buikholte en vervolgens via drie andere piepkleine openingen in de
buik micro-instrumenten naar binnen brengen
waarmee de galblaas of blindedarm worden losgepeuterd.
Elsevier, oj-09-92
Wat doe je als een foetus ernstig ziek is? Soms is
opereren de enige mogelijkheid. Pas werd een nieuwe methode ontwikkeld die de foetale chirurgie
een nieuwe stimulans kan bezorgen. In Leuven,
Londen en Hamburg wordt geëxperimenteerd met
de 'sleutelgat-chirurgie'. In Leuven worden bijvoorbeeld de placenta's van eeneiige tweelingen
operatief van elkaar gescheiden in de baarmoeder.
De Morgen, 04-03-97
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slijper, m u z i e k n u m m e r met een traag ritme,
w a a r o p m e n k a n slijpen . Slang.
... de akoestisch begeleide slijper 'Wake'.
Backstage, juli 1986
... deze hitgevoelige slijper.
Oor, 23-08-86
Na 'Can't be with you tonight' poogt Judy ons
andermaal te verleiden met een slijper.
Oor, 22-08-87
slimbo, gewiekst persoon; gladakker; slimmerd.
Vnl. jeugdslang, al o p g e n o m e n d o o r Van Dale
(1992).
Achter de schermen rekenen de slimbo's.
Kop van artikel in de Volkskrant, 12-09-87
Lijkt het jou ook zo geweldig om een slimbo te
zijn? Het moet toch een fantastisch gevoel zijn als

je je nooit zorgen hoeft te maken over je rapport.
Club, maart 1988
Slimbo. Slimme, intelligente jongen. Neotaal.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
slimme bom (<— Eng. smart bomb), hoogtechnologische b o m die dankzij een intern besturingssysteem zelf h a a r doelwit kan uitkiezen.
Deze oorlogswapens k w a m e n vooral in het
nieuws tijdens de Golfoorlog* van 1 9 9 1 . —>
slimme*
wapens.
Twee slimme bommen vlogen door de voordeur
van een Iraakse bunker met Scud-raketten.
Elsevier, 26-01-91
Soms liggen de foto's waarop te zien is hoe ze
hebben gebombardeerd klaar als ze terugkomen.
Herinnert u zich nog de slimme bommen die door
de ventilatieschacht van een gebouw naar binnen
vlogen?
Elsevier, 09-02-91
Slimme bommen: Hi-tech bommen die dankzij
een intern besturingssysteem zelf hun doel kunnen
opzoeken. De bommen zijn weliswaar slim, maar
niet bijzonder intelligent. Is er iets mis met de programmering van het besturingssysteem dan kunnen zij zichzelf zeer ten dele corrigeren, raken als
dat niet lukt uit de koers en storten neer.
Max Pam: Klein woordenboek van de Golfcrisis,
1991
'Intelligente' of 'slimme' bommen vinden in tegenstelling tot hun domweg naar beneden vallende
broertjes hun doel door laser- of infrarood geleiding.
Esquire, mei 1998
slimme kaart, vernederlandsing van Engels
smartcard*.
Als eerste instelling in Nederland gaat Crédit Lyonnais Nederland (CLN) haar zakelijke betalingsverkeer beveiligen met de 'slimme kaart' (smart
card) van Philips. Deze betaalpas is voorzien van
een chip en zou de beste beveiliging geven tegen
misbruik van elektronische geldsystemen.
Trouw, 09-06-88
slimme voet, zie citaat.
De v z w Langzaam Verkeer stelde gisteren het
Zweedse Intelligent Speed Adaption-systeem (ISA)
voor. De 'slimme voet' - de Nederlandse term voor
het is A-systeem - beïnvloedt automatisch het snelheidsgedrag van de automobilist. 'Er bestaan ver-

schillende mogelijkheden,' legt Jos Zuallaert van
Langzaam Verkeer uit. 'Allereerst is er een alarmsignaal dat de chauffeur waarschuwt als hij de
snelheidsbeperkingen niet respecteert. Die technologie wordt in Japan al courant gebruikt. Daarnaast bestaat er ook een dwingend systeem met
softe of harde aanpak. Bij de softe toepassing veert
het gaspedaal terug als je een begrensde snelheid
overschrijdt. Het harde systeem laat je gewoon niet
sneller rijden dan toegelaten is. Tegelijk is er langs
de wegen een netwerk van bakens nodig, dat de
geldende snelheidsbeperking aan de wagen doorgeeft. Die teletechnologie past zonder problemen
in een verkeersbord.'
De Morgen, 14-05-98
slimme wapens (<- Eng. smart weapons), hoogtechnologische w a p e n s die zelf h u n doelwit
zoeken. —» slimme* bom.
Slimme wapens: de verzamelnaam voor wapens
die over een 'zelfzoekend' besturingssysteem beschikken.
Max Pam: Klein woordenboek van de Golfcrisis,
1991
Het zou een schone en snelle oorlog worden. Dat
viel in de praktijk een beetje tegen. Het duurde
toch nog zes weken van intensieve strijd voordat
Koeweit uit handen van Saddam Hoessein was bevrijd. Zes weken waarin de televisiekijker werd
uitgenodigd in zijn luie stoel de slimme wapens
van de coalitie te bewonderen en zich te verbazen
over hoe het mogelijk was dat high-techraketten
zo doelgericht gebouwen konden binnendringen
door een klein raam of een luchtkoker.
Elsevier, 10-10-92
slomo (<- Eng.; afk. van slow motion), het vertraagd laten zien van televisiebeelden.
De Engelsen schakelen van close-up naar closeup; in Spanje missen ze wel eens een doelpuntje; de
Duitsers hebben de ene keer de neiging om het heel
ruim te laten zien en de volgende keer spelen ze aan
de lopende band met de superslomo (een ultralangzame slowmotion - red.).
HP/De Tijd, 14-02-97
slow-virus-syndrome (<— Eng.), zekere postvirale
infectie.
Bijna twee jaar later lijdt Nelissen volgens zijn
behandelend geneesheer aan het 'slow virus syndrome', een postvirale infectie die bij een gewone
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burger nauwelijks wordt opgemerkt maar voor een
wielrenner grote gevolgen kan hebben.
NRCHandelsblad,
25-04-97
sluiproute, d o o r (vracht)autobestuurders gekozen route, d o o r w o o n k e r n e n of langs smalle
wegen, o m de drukke verkeersaders te vermijden.
Hoewel ze de sluiproutes van de Amsterdamse
vestiging kent, krijgt ze haar man niet mee.
HP/DeTijd,
09-10-98
sluitpost, bij het voetballen: d o e l m a n , keeper.
De sluitpost stopte gevaarlijke inzetten van Bilek
en Weiss.
Trouw, 17-11-88
De in Suriname geboren sluitpost wil dolgraag in
het Nederlands elftal spelen.
Het Parool, 12-01-91
De sluitpost raakte de bal nog wel, maar kon de
houdbare inzet van Bosvelt niet afdoende keren.
Trouw, 22-11-96
Terwijl godbetert zo'n reservedoelman, de bankzittende sluitpost van Den Bosch, op die leeftijd al
ruimschoots met z'n neus in het goede voetballeven was gedoken.
Nieuwe Revu, 16-07-9-/
smartcard (<— Eng. 'slimme k a a r t ' ) , plastic
k a a r t , gebruikt in het betalingsverkeer, met gegevens die enkel d o o r een computer gelezen
k u n n e n w o r d e n . Sinds ca. 1980. —> slimme
kaart .
De magische handtekening per computer is er.
Met de denkende 'smartcard' van Trasec kan je
voortaan bankieren vanuit de huiskamer met een
eenvormig systeem voor alle Belgische financiële
instellingen.
De Morgen, 21-04-88
Nederland begint aan de plastic kaart met magneetstrip te wennen, vooral door toedoen van de
banken. De opvolger van die magneetkaart komt
er al aan: de smart card, een stukje plastic voorzien van een chip met gegevens die naar believen
kunnen worden gelezen en aangevuld. Een uitkomst voor de gezondheidszorg, vinden de fabrikanten.
Het Parool,

smartdrugs (<— Eng.), pseudo-drugs; p e p d r a n k jes, kruidenpreparaten en andere n a t u u r p r o ducten die een hallucinerend gevoel geven en
die legaal k u n n e n w o r d e n verkocht. Doorgewinterde gebruikers klagen d o o r g a a n s d a t ze in
het v o o r p o r t a a l van een echte trip blijven hangen.
Het lachgas is maar één product van het steeds
populairder wordende gamma aan zogeheten
smart drugs, legale pep- en roesmiddelen.
De Standaard, 25-07-96
Onder de noemer 'smartdrugs' of'ecodrugs'
worden dranken, poeders en pillen voorgesteld als
legale alternatieven voor verboden drugs als XTC
en speed.
De Morgen, 31-10-96
Meer onduidelijkheid bestaat over het al dan niet
meenemen van zogeheten smart drugs. Deze populaire natuurlijke kruidenprodukten zijn uiterst
werkzaam doch volledig legaal.
ZIN, augustus 1997
p e r p a r a t e n die het d e n k v e r m o g e n zouden bevorderen.
Smart drug (slim medicijn) medicament dat de
werking van het brein heet te bevorderen, zoals Piracetam, Hydergine en Vasopressine. Veronderstelde effecten zijn vergroting van het concentratievermogen en verlenging van de aandachtsboog,
en zelfs soms ook verhoging van het I Q . Bewezen is
er niets, behalve dat gebruikers denken beter te
functioneren. Maar dat hebben velen na een paar
borrels ook.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Op de bestellijst van InHome staan ook nog zeventien andere 'smart drugs', 'geneesmiddelen'
waarvan gezegd wordt dat men er scherper van
gaat denken, langer door leeft en seksueel beter
door presteert.
Nieuwe Revu, 05-03-97

IJ-IO-88

Voor het commerciële station heeft de consument
geen decoder, smart card of pin-code nodig.
de Volkskrant, 28-03-92
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Maandag ontvingen duizend Parijzenaars de metro-smartcard. Dit herlaadbare vervoersbewijs
blijft in de jas of in de aktentas zitten wanneer men
via de controlesensor van het metrostation passeert.
De Morgen, 04-03-97

smartshop (<— Eng.), winkel w a a r smartdrugs*
te k o o p zijn.
Laatst slikte ik eens een capsuletje Cloud 9: zoge-

naamde 'herbal ecstasy', vrijelijk in elke smartshop op de hoek te koop.
Nieuwe Revu, 20-11-96
Sinds enige tijd kent Nederland het verschijnsel
van de 'smartshop' waar 'eco-paddestoelen' worden verkocht.
NRC Handelsblad, 10-01-97
Hoewel het bij ons sporadisch in smartshops
aangetroffen wordt, is GHB hier beduidend minder
populair dan de overige ecodrugs of paddo's.
De Morgen, 22-01-97
De burgemeester van Baarle-Hertog vraagt zijn
ambtgenoot van buurgemeente Baarle-Nassau met
klem geen toestemming te verlenen aan de exploitatie van een zogeheten smartshop.
NRC Handelsblad, 22-02-97
Belangrijk nieuws is er te lezen in het dance-tijdschrift Basic Groove, dat melding maakt van nieuwe types drugs in de Engelse en Nederlandse
smartshops.
HP/De Tijd, 02-05-97
Hulsenbek kondigde aan dat het openbaar ministerie voorlopig niet van plan is op te treden tegen
de zogenoemde smartshops, die natuurproducten
verkopen die de geest beïnvloeden.
Trouw, 16-0 j-97
Het KB betekent wellicht ook de doodsteek van
de smartshops in België.
De Morgen, 19-06-97
smerige oorlog, voor de definitie zie vuile* oorlog.
In april stemde een kleine meerderheid vóór het
handhaven van het generale pardon voor de misdaden tijdens de Uruguayaanse pendant van de smerige oorlog.
NRC Handelsblad, 24-11-89
De Argentijnse regering-Menem is van plan vandaag de vrijlating af te kondigen van de laatste militairen die nog vastzaten vanwege hun deelname
aan de 'smerige oorlog', 1976-1983.
Het Parool, 29-12-90
Smet baan (naar Miet Smet, CVP, minister van
Arbeid), zie citaat. De Vlaamse tegenhanger
van de Melkertbaan''.
Bij een zogenaamde Smetbaan krijgt een langdurig werkloze een gewoon arbeidscontract.
Voordeel voor de werkgever is dat hij geen patronale bijdrage moet betalen en een tussenkomst in het loon van de overheid krijgt (17.500

frank voor een halftijdse job, 22000 frank voor
een 4-5 job).
De Morgen, 10-04-98
smiley (<— Eng. 'lachebekje'), als embleem van
acid-house*-fans voorkomend op T-shirts e.d.
Tegenwoordig ook als symbool bij het emailen: blij bijvoorbeeld is :-), en verdrietig is
:-(. De schepper van het teken is de Amerikaan
Harvey Ball (geboren in 1922). In 1963 werd
hij ingehuurd door een grote verzekeringsmaatschappij met de opdracht een beeld te ontwerpen voor een 'vriendschapscampagne'. Die
moest de spanningen tussen werknemers wegnemen na de overname van een kleinere verzekeringsmaatschappij. Het lachende gezichtje
dat Ball ontwierp, werd zowel bij directie als
publiek een enorm succes.
Na jarenlang zwart waren er opeens overal felle
kleuren, en sommige mensen hadden zelfs een Smiley op hun T-shirt en rare sjaaltjes in het haar.
HP/De Tijd, 17-01-97
Een smiley wordt keurig omgezet in een 'ha ha'
klank, heel wat begrijpelijker dan de boodschap:
'dubbele punt streepje haakje sluiten'.
PC-Active, mei 1997
Met een videobeam projecteerde veejay Klein op
de muur zijn harten, bloemen, smilies en cartoonfiguren.
NRC Handelsblad, 09-01-98
smoel, informeel voor 'eigen gezicht, karakter;
markante identiteit; herkenbare persoonlijkheid'. Vaak in verbindingen als smoel hebben;
smoel geven. Oorspronkelijk Delfts studentenslang, maar sinds het einde van de jaren
tachtig ruimer verspreid.
Toen ik bij de KRO werkte had Brandpunt nog
een smoel.
Elsevier, 06-04-91
Waarom Gazet van Antwerpen geen smoel meer
heeft.
De Morgen, 24-05-97
Danielle Kwaaitaal en Micha Klein hebben wél
een hoger doel: 'De house-generatie een smoel geven'.
Vrij Nederland, 19-07-97
smoelenboek(je), fotoboek van kandidaten voor
een bepaalde functie of van leden van een vereniging. Schertsend slang.
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Ik was een apathisch partijlid, tot ik het 'smoelenboekje' (de lijst) kreeg.
Trouw, o J - I 1-93
In het 'smoelenboek' van de vereniging van wis-,
natuur- en scheikundestudenten uit 1991 staan foto's en adressen van alle wiskundestudenten in dat
jaar.
Elsevier, 25-12-93
Wie straks vier jaar in de Kamer heeft gezeten en
bij de leden alleen maar bekend is via de pasfoto in
het 'smoelenboek', krijgt waarschijnlijk geen
tweede kans.
Elsevier, 29-10-94
Tot en met vrijdag hadden de leden van D66 zich
per poststemming (geïnspireerd door het thuisgestuurde 'smoelenboek' met een plaatje en een
praatje van alle kandidaten) kunnen bemoeien met
de samenstelling en de volgorde van de kandidatenlijst.
HP/De Tijd, 30-01-98
smoelschuiver, slang voor ' m o n d h a r m o n i c a ' .
... een drie-sterrensong met Stevie Wonder achter
de smoelschuiver.
Humo,
ij-n-84
Zelfs Meat Loaf is onverwacht zoetgevooisd in
'Somebody Loves Me'. Met tussendoor de sound
van die bejaarde smoelschuiver.
Nieuwe Revu, 03-08-94
Zoals Depêche Mode-voorman David Gahan (tegenwoordig met Chriet Titulaer-baard) in Amerika de 'smoelschuiver' beroerde bij enkele cluboptredens van Deps vaste voorprogramma 'Primal
Scream'...
Oor, 13-08-94
smullen!; dat wordt -!, tof!; dat w o r d t leuk! Informeel; sinds het eind van de jaren zeventig.
Let op, de volgende 'prominent' wordt Henk van
Os, de directeur van het Rijksmuseum, die een link
gaat leggen tussen de electronic superhighway en
de oude meesters. H m m , dat wordt smullen!
HP/De Tijd, 03-11-9j
Als de woordenstrijd hoog oploopt, gebiedt
Sangma het tv-beeld en het geluid weg te draaien.
'Camera's off!' Smullen.
Trouw, 18-04-97
Uitgeverij De Harmonie bestaat 2.5 jaar en heeft
als jubileumboek maar liefst duizend-en-één tekeningen van Peter van Straaten gebundeld. Dat is
natuurlijk smullen, maar biedt ook de kans om op
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zoek te gaan naar terugkerende thema's binnen al
die variaties op 'zo zijn onze manieren'.
Elsevier, 26-07-9-/
snackmobiel, wagen w a a r i n allerlei snacks verkocht w o r d e n . —> condomobiel*',
pausmobiel*.
Martin de Regt, uitbater van een 'snackmobiel'
in Utrecht, stemde niet totdat hij Centrumdemocraat werd.
HP/De Tijd, 17-09-93
snailmail (<— Eng. ' s l a k k e n p o s t ' ) , spottende ben a m i n g voor de gewone verzendingen via de
post, in tegenstelling tot het veel snellere email*.
Wel bestaat sinds de snel over de wereld suizende
e-mail een nieuwe term voor verzending van de
simpele ansichtkaart en envelop: snailmail, oftewel: slakkenpost.
Elsevier, 06-06-98
snarenplukker, -geselaar, jeugdtaal voor 'gitarist
in een p o p g r o e p ' .
... onze speurtocht naar snarenplukkers.
Oor, 02-11-85
Albert Lee geniet faam als de koning van de snarenplukkers.
Metal Hammer, oktober 1986
Zijn bekendheid deed hij op als snarengeselaar
bij madman Ozzy Osbourne.
Metal Hammer, oktober 1986
... een heel legertje snarenplukkers.
Fabiola, februari 1988
sneaken (<— Eng. to sneak 'gluren' + -en), een
kijkje nemen.
Als er per ongeluk iets nieuws op de agenda staat
- recentelijk heette dat Beach Rock, in Scheveningen - gaat hij even 'sneaken', kijken of het wat is.
de Volkskrant, 26-08-94
sneakers (<— Eng.), schoenen met zachte zolen;
gymschoenen.
Mensen lieten hun haar groeien, droegen sneakers, dungarees en sweatshirts.
Oor, 14-11-87
Vooraan en aan de zijkant b.boys in shorts, Tshirts en sneakers.
Oor, 22-10-88
sneak-preview (<— Eng.), voorvertoning van een

film, meestal onder een f aketitel, v o o r d a t hij officieel w o r d t uitgebracht. Bedoeld o m de reacties van het publiek te testen. H e t gebeurt wel
eens d a t een halve film o p n i e u w w o r d t opgenomen w a n n e e r de respons slecht is.
Uit de sneak-previews is gebleken dat het Amerikaanse publiek buitengewoon veel moeite had met
het feit dat er geen echte helden waren.
De Morgen, 12-10-85
Daarom ook, wordt bij elke Amerikaanse première op diverse lokaties (westkust, oostkust, middenwesten) een bliksemonderzoek uitgevoerd
door de betreffende filmmaatschappij, later terug
te vinden in vuistdikke rapporten, en staan haar
vertegenwoordigers in de drukke winkelstraten
gratis kaartjes uit te delen voor een 'sneak preview'.
Elsevier, 01-02-97
verrassingspremière: het publiek krijgt een film
te zien die binnenkort in de betreffende plaats
in roulatie gaat, m a a r weet van te voren niet
welke film d a t zal zijn.
De sneak preview is ruim een jaar geleden, naar
Belgisch voorbeeld, in de Amsterdamse bioscoop
Kriterion begonnen en heeft zijn navolging gekregen in de steden Utrecht, Groningen en Haarlem.
Elsevier, 06-11-93
'Feed the animal inside', is de reclameslogan uit
een commercial voor 'candybars' die dinsdag
voorafgaand aan de wekelijkse 'sneak preview' in
de Amsterdamse bioscoop Kriterion werd gedraaid.
NRCHandelsblad,
30-01-98
sneaky (<— Eng.), jeugdtaal voor 'geniepig'.
Ook je kledingkast is niet meer veilig voor sneaky
zussen.
Webber, maart 1995
snelbus, bus die minder haltes a a n d o e t en sneller is d a n de doorsnee b u s . —> sneltram*.
Met een landelijk netwerk van luxe snelbussen
willen de streekvervoerders een nieuwe reizigersmarkt aanboren. Op 6 november van dit jaar worden de eerste zestien buslijnen in gebruik genomen. Over vier jaar moet de 'interliner' overal in
Nederland rijden, waar behoefte bestaat aan snelle
verbindingen van hoge kwaliteit over middellange
afstanden.
Trouw, 10-06-94

snelheid: met twee snelheden, zie Europa*
twee
snelheden.

met

snelheidsbegrenzer, technisch snufje in een m o torvoertuig w a a r d o o r het onmogelijk w o r d t
o m een bepaalde snelheid te overschrijden.
Sinds eind jaren tachtig.
Er wordt over het algemeen positief gereageerd
op het gisteren door de Europese Transportministers genomen besluit om vanaf het midden van de
jaren negentig een automatische snelheidsbegrenzer op vrachtwagens en bussen verplicht te stellen.
Vrachtwagens zullen dan niet sneller kunnen rijden dan 90 kilometer per uur, voor autobussen zal
100 kilometer per uur het maximum zijn.
De Morgen, 18-11-91
Om nog even met die Porsche te komen: we kunnen natuurlijk wel een snelheidsbegrenzer inbouwen. Dat kan bij onze machines in de vorm van een
internationaal bepaalde code, die in elke cd komt
te staan. Aan die code kun je dan altijd zien waar
de cd is gemaakt. Een middel tegen illegale kopieën. Maar de stempel die de code maakt is natuurlijk ook zo weer los te schroeven. Net zo makkelijk als dat kan met de snelheidsbegrenzer in de
Porsche.
Trouw, 06-01-95
Ook een verplichte snelheidsbegrenzer op alle
auto's en een verbod op reclamevliegtuigen behoorden tot de plannen.
HP/De Tijd, 26-09-97
snelkraak, razendsnelle i n b r a a k waarbij met een
auto de m u u r of etalage van de te beroven b a n k
of winkel w o r d t g e r a m d . O o k wel ramkraak*
genoemd. Informeel.
De hof auto raasde met 112 km per uur door
Apeldoorn. De politie dacht dat een snelkraak was
gepleegd.
Elsevier, 27-04-91
Bij dit snelkraken is er voor de dieven geen noodzaak om het pand via subtiele technieken te betreden.
Vrij Nederland, 20-02-93
Winkeldiefstallen, woninginbraken, bedrij fsinbraken, snelkraken - de Apeldoorner is elke dag op
het boevenpad.
Trouw, 10-02-95
snelle beslisser, informeel voor 'yup(pie)*'.
Komt er een yup bij mij die klaagt dat hij zo snel
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klaarkomt. Nou ja, snelle beslissers komen snel
klaar, zo simpel is dat. Dat roepen ze zelf op. Yuppen-ejaculatie, het bestaat hoor.
Elsevier, 10-01-98
snelle hap (<— Eng. fast food), voedsel d a t snel
bereid en opgediend w o r d t . Informeel.
Dan rent iedereen weg voor een snelle hap. McDonalds schat ik zo op het eerste gezicht.
Oor, 30-05-92
Onlangs nam Servex, een dochter van de Nederlandse Spoorwegen, de exploitatie van acht pizzeria's op stations over. De snelle hap voor treinreizigers is een succes.
Trouw, 12-12-9-/
snelle-interventiemacht, internationale troepenm a c h t die overal ter wereld ingezet k a n w o r d e n
bij conflicten.
In Bosnië bevinden zich nu nog Nederlandse militairen die deelnemen aan de snelle-interventiemacht, die is bedoeld om de veiligheid van blauwhelmen te garanderen.
Trouw, 21-07-95
snelloper, artikel d a t erg goed loopt en d a a r d o o r
snel is uitverkocht.
Vooral de zuivelartikelen blijken 'snellopers' net
als het broodassortiment.
Elsevier, 26-0J-9J
snelrecht, zie eerste citaat. In België w e r d het
snelrecht in 1994 bij wet ingevoerd om de overlast van de correctionele r e c h t b a n k e n weg te
w e r k e n . Daders van eenvoudige vergrijpen
moesten t o t d a n toe vaak jaren w a c h t e n o p h u n
berechting. O n d e r het snelrecht m o e t e n zij binnen de twee m a a n d e n voor de rechter verschijnen, w a a r n a deze binnen een m a a n d een vonnis
m o e t uitspreken.
Snelrecht. Het binnen de termijn van bewaring
een verdachte voor berechting voor de politierechter brengen. Bij de voorgeleiding kan de officier
van justitie besluiten de verdachte te dagvaarden
nog op dezelfde dag of op de eerstkomende zitting
van de politierechter te verschijnen.
Victor Lebesque: Juristentaai, 1991
Kan, als die rechtsorde dan zo erg geschokt is een moordenaar snijdt in blinde haat twee keurige
burgers weg uit het leven - zo'n zaak niet binnen
vijf maanden na de daad behandeld worden? Dus
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nog voor zb januari 1996? Dat is toch geen snel
recht?
HP/De Tijd, 11-04-97
De taalstrijd rond de benoeming van nieuwe magistraten in Brussel dreigt het toepassen van de
snelrechtprocedure voor de relschoppers in Anderlecht onmogelijk te maken.
De Morgen, 12-11-97
sneltram, t r a m die minder haltes a a n d o e t en
d a a r d o o r sneller is d a n een gewone t r a m . —>
snelbus \
De aanleg van een sneltramlijn naar Amstelveen
hielp hij 'regelen'...
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Het ziet er somber uit voor de uitbreiding van de
Utrechtse sneltram. Het ambitieuze plan, dat al
vijftien jaar bestaat, hangt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart aan een zijden
draadje. Twee jaar geleden leek de sneltram er eindelijk door te komen, na een scherp conflict waarbij twee D66-wethouders sneuvelden.
de Volkskrant, 18-03-94
Of het nu gaat over benoemingen, over nieuwe
lijnen, over-heel b e r u c h t - d e beslissing geen metro maar een sneltram op Amstelveen te laten rijden, of over de introductie van de geldverslindende
toeristentram; het waren beslissingen die niet zozeer uit vervoers- of bedrijfsmatige motieven werden genomen, maar vanwege puur politieke redenen.
HP/De Tijd, 04-04-97
Ook de IJ-oever krijgt over enkele jaren een sneltram, naar de nieuwe woonwijk in het IJmeer.
Trouw, 27-06-97
Niet gehinderd door enig stoplicht zoeft de door
Siemens gebouwde sneltram naar de slaapkamersteden Beaverton en Hilsboro.
Elsevier, 14-0^-98
sneuveltekst, in Vlaanderen: voorlopige tekst
die n o g gewijzigd k a n w o r d e n .
Vandaag begint de commissie-Verwilghen aan de
redactie van haar eindverslag. Onder een slecht gesternte, want het vertrouwen is weeral eens zoek
nadat gisteren een ontwerp van dat verslag uitlekte
in de pers. 'We waren voorbereid op een lek,' zegt
verslaggever Renaat Landuyt (SP). 'Er stonden
amper conclusies in de sneuveltekst.'
De Morgen, 02-02-98

snip (naar de afbeelding o p het biljet: een wateren een poelsnip), slangbenaming voor het in
1977 in o m l o o p gekomen briefje van h o n d e r d .
In prostitutiekringen w a s lange tijd de slogan
'Een snip voor een w i p ' gangbaar.
Wat een snip is? Honderd piek.
Leo Derksen: De dansende kater, 1983
Grote bedragen heb ik nooit meer in mijn handen. Als er elke maand tien snippen in de bus lagen
zou ik veel zuiniger zijn.
Haagse Post, 21-01-89
Zo'n (gebrek aan) actie vergt zitvlees: de kwieke
dertiger die de snip belegde, is bejaard als hij
'casht'.
Elsevier, 05-04-97
snoeihard, erg h a r d , gezegd van geluid en van
beweging. Informeel; vnl. jeugdtaal. Volgens
een lezer van Onze Taal (juli/augustus 1980)
w e r d het w o o r d al in de jaren veertig gebruikt
in West-Nederland. H e t kreeg echter pas begin
jaren tachtig via de jeugdtaal algemenere bekendheid.
De onvoorspelbaarheid van verschijning en duur
van zonneschijn maakt ook, dat er in dit land met
vier miljoen auto's op anderhalf stukje snelweg zo
snoeihard wordt gereden.
Henri Knap: Kleinigheden, 1982
Zagen we ze met een stapel singles in de weer.
Hadden ze de hele Top 40 & Tip-Parade gekocht,
draaiden ze snoeihard af, op zoek naar bruikbare
sounds.
Oor, 14-06-86
Snoeiharde muziek schalt uit de boxen.
Vinyl, juli/augustus 1987
De disejockeys draaiden een snoeiharde LatijnsAmerikaanse rap...
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Recht voor het doel voerde hij een een-tweetje uit
met Bergkamp, waarbij hij van zijn bewaker Albert wegsprintte en, wat heel moeilijk is, op volle
snelheid de bal gecontroleerd en toch snoeihard in
de rechter onderkant van het doel joeg.
HP/De Tijd, 12-09-97
De film is heel simpel, maar met lef gemaakt, en
snoeihard.
Nieuwe Revu, 24-09-97
snoezelen (van snuffelen + doezelen), het met
therapeutische bedoeling o p a a n g e n a m e wijze
prikkelen van de zintuigen. Dit w o o r d w o r d t

sinds eind jaren zeventig gebruikt, doorgaans
m . b . t . geestelijk gehandicapten.
Snoezelen doe je samen, de hulpverlener en de
patiënt.
Trouw, 14-11-97
snoezelruimte, speciale ruimte w a a r i n kinderen
zich k u n n e n uitleven in een aangename omgeving die tegelijkertijd prikkelend en rustgevend
is; ruimte w a a r men kan snoezelen '. H e t w o o r d
snoezelruimte d o o k pas eind jaren tachtig o p in
de media. O p g e n o m e n in Verschueren (1991).
Je kan een demente patiënt niet in een snoezelruimte zetten en verder gaan met het overige
werk, dat in bergen voor de hulpverlener ligt te
wachten.
Trouw, 14-11-97
snooker (<— Eng.), v o r m van biljarten waarbij
met vijftien rode, zes anders gekleurde ballen
en één witte bal gespeeld w o r d t . De ballen m o e ten in een bepaalde volgorde in een van de zes
zakken aan de zijkanten van de tafel gestoten
w o r d e n . De wedstrijd is afgelopen wanneer alle
gekleurde ballen in de zes zakken of pockets
zijn beland, of als een van de spelers zoveel p u n ten heeft behaald d a t hij d o o r de tegenspeler(s)
niet meer ingehaald k a n w o r d e n . Uitermate
populair in Groot-Brittannië.
Ook spontane prestaties kunnen nooit kwaad, al
scoort een alpinisme-record natuurlijk hoger dan
een snooker-titel.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
De Engelse tea is in opmars, Laura Ashley blijft
maar succes hebben, snooker en darts worden fanatiek beoefend en ook onze huizen worden verrijkt met moois uit Engeland...
Avenue, oktober 1991
snowboarden (<— Eng. to snowboard + -en), met
een ovaalvormige p l a n k of snowboard van een
besneeuwde helling afglijden. Sinds eind jaren
zeventig.
Adam Horovitz, alias King Ad-Rock, 27, voelt
zich kiplekker in zijn rol als charismatische, onbekommerde Beastie Boy-pur sang, zowel in de groep
als in enkele filmrollen.
Oor, 28-01-95
Het alpineskiën zit zo professioneel in elkaar.
Alle grote fabrieken en wereldwijde sponsors zijn
er bij betrokken. Dat breekt niemand meer af. Het
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snowboarden zal niet zo snel dezelfde uitstraling
op kunnen bouwen.
Webber, februari 1995
Koos Postema zette zijn fiets op de standaard en
tilde Ronald uit het kinderzitje. 'vvv-Lommel,
MW-Genk, R E N T O K I L - Z V H , de kampioenschappen snowboarden, de klasgenoten van Leo Visser,'
zei hij.
HP/DeTijd,
13-12-96
Wie skiën hopeloos ouderwets vindt en ook op
snowboarden raakt uitgekeken, kan nieuwe wintersporten uitproberen in het Oostenrijkse Karinthië.
de Volkskrant, 28-12-96
Het snowboarden ontstond ruim twintig jaar geleden in de Verenigde Staten uit een andere groep
sporters, de golfsurfers, die bekend staat als een
subcultuur. Zij vroegen zich af of hun evenwichtskunst op de branding van de oceaan ook op besneeuwde hellingen uitvoerbaar was. Deelnemers
aan de eerste competities in Amerika in 1979
noemden zichzelf, voortbordurend op deze traditie, surfers.
Elsevier, 07-02-98
snuffeljaar, informeel voor 'stagejaar'. Tijdens
het snuffeljaar k u n n e n jongeren kennis o p d o e n
in een bedrijf. —» snuffelstage*.
De maatschappelijke oriëntatie van jongeren is
niet vrijblijvend. Jongeren krijgen een contract
aangeboden met rechten en plichten. Ze krijgen
een vergoeding voor de werkzaamheden. Gedacht
wordt aan een bedrag net onder het minimumjeugdloon. De kosten van het snuffeljaar moeten
worden opgebracht door de overheid, maar ook
het bedrijfsleven zal een bijdrage moeten leveren
door het betalen van een inleenvergoeding.
de Volkskrant, 12-06-93
snuffelmaatschappij,-staat, maatschappij die o p
alle terreinen, en geheel buiten de parlementaire controle o m , toezicht en controle uitoefent
o p de burgers; maatschappij w a a r iedereen iedereen controleert, waarbij gesnuffeld w o r d t in
de privacy van de burgers. Deze pejoratieve
t e r m w o r d t vnl. gebruikt m . b . t . Zwitserland,
w a a r de groei van particuliere bewakingsdiensten, s t a d s w a c h t e n , bedrij fspolitie, elektronische controle enz. in de pers aanleiding gaven
t o t veelvuldige kritiek.
Hij onderkent dat valse aangiftes mogelijk zijn.

588

'Het kenteken van je buurman noteren met wie je
overhoop ligt. Tja, dat is niet te voorkomen. Valse
meldingen krijgen we nu ook.' Bang voor een
'snuffelmaatschappij' is hij niet.
NRCHandelsblad,
23-06-95snuffelstage, informeel voor ' k o r t e stageperiode'. Tijdens de snuffelstage k u n n e n jongeren
oppervlakkig kennis o p d o e n in een bedrijf, er
als het ware de sfeer opsnuiven. De term werd
door de meeste w o o r d e n b o e k e n gehonoreerd
en is o o k terug te vinden o p de Taalkalender
1994 (3 april),
-^snuffeljaar*.
Tijdens hun studie maakten ze al oppervlakkig
kennis met het onderwijs door de 'driemaandsopleiding' met snuffelstage.
de Volkskrant, 14-04-90
Het zijn met name de internationale aspecten aan
de confectie-industrie die Apostolou hebben doen
besluiten een deel van het zomerreces te benutten
voor een 'snuffelstage'.
de Volkskrant,
23-08-91
Maar met een snuffelstage in de indrukwekkende
advocatentoren van Stibbe in Amsterdam ben je
nog geen koningin.
HP/DeTijd,
03-07-98
snuffelwagen, speciale wagen die is uitgerust
o m b o d e m m o n s t e r s te nemen, o m deze vervolgens te onderzoeken o p te hoge gehaltes a a n
stikstofdioxide e.d.
Uit een verslag dat onlangs over 1987 is verschenen, blijkt dat de normoverschrijdingen van stikstofdioxyde vooral plaats hebben op de Stadhouderskade, in de Van Woustraat en nog enkele straten. 'Die overschrijdingen zijn berekend volgens
modellen. Die moeten telkens worden bijgesteld
omdat de normen elk jaar worden verscherpt.
Vooral in nauwe straten met hoge bebouwing, veel
stagnerend verkeer en weinig wind worden dan
hoge concentraties gemeten.' De 'snuffelwagens'
van het Centraal Milieulaboratorium houden het
hele jaar door steekproeven op de meest kwetsbare
punten.
Het Parool,
ij-09-88
snuff-film,-movie,-video (<— Eng. to snuff out
' d o d e n ' ) , gewelddadige pornofilm w a a r i n deelnemers, vaak kinderen of v r o u w e n , voor de camera gemarteld en v e r m o o r d w o r d e n . Dergelijke rolprenten zouden voor grof geld van de

hand gaan in de clandestiene circuits. In Amerika komt de term al voor sinds ca. 1971. Tot op
heden werd nog steeds niet bewezen dat zulke
films werkelijk zijn opgenomen: ze bestaan
vooral bij gratie van het geruchtencircuit. Niettemin werd Nederland in het voorjaar van 1997
opgeschrikt door de onthulling dat Britse pedofielen begin jaren negentig films hadden gedraaid van jongetjes die voor de camera werden
verkracht, gemarteld en vervolgens gedood.
Een documentaire op RTL 5 wist o.a. bekend te
maken dat dergelijke films in Nederland geproduceerd werden, vanwege het tolerante klimaat
aldaar. Toch werden er nooit lijken of zelfs
maar videobanden gevonden. De thematiek van
de snuff-movies werd voor het eerst behandeld
door regisseur Jack Webb in zijn film Dragnet
uit 1969. In de literatuur komt het onderwerp
o.a. aan bod in de roman Frisk van Dennis
Cooper.
Regisseur Michael Powell zal destijds best edele
bedoelingen hebben gehad met deze 'snuff movie'achtige film - zoals het maken van een metakunstwerk over de 'killing camera' - maar de critici en
het bioscooppubliek moesten er niets van hebben.
HP/DeTijd, 22-12-95
Een jonge vrouw laat zich per ongeluk opsluiten
in een filmstudio en is 's nachts getuige van de opnamen van een 'snuff-movie', een pornofilm waarin echt gemoord wordt.
Nieuwe Revu, 03-07-96
In de Verenigde Staten, las ik gisteren in een Italiaanse krant, gaan stemmen op om executies van
ter dood veroordeelden live op televisie uit te zenden. Een pleidooi voor een gelegitimeerde, via kabel te ontvangen 'snuff movie'.
A.F.Th, van der Heijden: Onder het plaveisel het
moeras, 1996
Ik had in België ook aanwijzingen gevonden van
'snuff movies', die vreselijke films waarin mensen
vermoord worden terwijl ze seksueel worden misbruikt. Iedereen heeft het erover maar niemand
heeft ze ooit gezien.
Humo, 17-09-96
Al na een paar minuten bekruipt je de angst dat
de naamloze, totaal onopgesmukte vrouw de martelingen niet zal overleven en dat dit een heuse
'snuff'-video is.
HP/De Tijd, 03-01-97
Vorige week kwam Scotland Yard met het, overigens stokoude, verhaal dat begin jaren negentig, in

Nederland snuff-movies gemaakt zouden zijn.
Nieuwe Revu, 16-04-97
overdreven bloederige film.
Een neus wordt gekerfd, een tepel wordt met een
mes afgesneden, een man op een elektrische stoel
krijgt een hoog voltage door zich heen gejaagd.
Een snuff movie heet dat. Met film heeft het weinig
te maken.
Het grote Jaap Knasterhuis filmwoordenboek,
1989
soa (acron. van seksueel overdraagbare aandoening), de moderne benaming voor een venerische ziekte.
PID wordt gerekend tot de 'seksueel overdraagbare aandoeningen' (soa's).
Vrij Nederland, 27-08-83
Vaginale infecties zoals gardnerella en Candida
zijn strikt genomen geen soa, omdat ze ook op andere manieren dan door seksueel contact kunnen
worden opgelopen.
Elsevier, 14-02-98
soap (<— Eng.) melodrama in televisieserievorm.
Oorspronkelijk op de radio begonnen en gesponsord door zeep- en wasmiddelfabrikanten:
huisvrouwen vormden de doelgroep. Ook van
toepassing op vervolgverhalen in een krant.
Sinds eind jaren zeventig.
De Vlamingen houden niet van de Amerikaanse
soap 'Het Capitool', opvolger van de Australische
'Neighbours'.
De Morgen, 30-03-90
In eigen land hebben we natuurlijk ook een kleine - soapgeschiedenis. Eerst waren er de romans en verhalen in afleveringen in de krant (Louis
Couperus, Herman Heijermans, Theo Thijssen).
Later kwam de radio met de 'Familie Doorsnee',
en in 1957 volgde de televisie met 'Pension Hommeles', een gigantisch succes en al helemaal gemaakt volgens de soapformule: in de studio opgenomen, live in het altijd wat krakkemikkige decor.
Elsevier, 23-08-97
soca, Caraïbische muziek, fusie van calypso,
soul, funk en rock. In het midden van de jaren
tachtig populair geworden. Bekende socasterren zijn Gypsy, Baron en Scrunter. —> wereldmuziek*.
Kevin Coyne is nu op de socatoer.
Oor, 24-08-85
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... de (overigens mislukte) pogingen salsa en soca
in de UK aan de man te brengen.
Oor, 16-05-87

mer gaat werken als een algemeen persoonsnummer, ongegrond.
Trouw, 29-09-88

sociaal pact, overeenkomst tussen werkgevers
en w e r k n e m e r s .
In het sociaal pact pleiten werkgevers en werknemers voor vergaande loonmatiging.
NRCHandelsblad,
05-11-93

De Tweede Kamer gaat akkoord met de invoering
van één registratienummer voor de belastingen en
de sociale uitkeringen, het zogeheten sofinummer.
Een meerderheid is er niet zeker van dat de privacy
gegarandeerd is.
Trouw, o I-Iz-88

sociaal vangnet, zie

vangnet".

socio, alternatief p e r s o o n ; iemand die tot de
zachte sector behoort; halfzacht i e m a n d , doetje. Jeugdslang. —> softie*, watje*.
... hippies en socio's rijden in een Lelijke Eend,
jappies en ballen in een v w Golf GTI...
Vinyl, maart 1986
De BCBG van de Lage Landen, O.S.M, ofte wel
Ons Soort Mensen, hebben de laatste decennia ternauwernood standgehouden tegen het oprukkend
legertje ribfluwelen welzijnswerkers en softe socio's dat ineens overal de dienst ging uitmaken.
Lisette Tbooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986
De jeugd van tegenwoordig lijkt enorm interessant om in hokjes te stoppen. Soms creëren jongeren zelf een West-side story op het schoolplein, een
andere keer wroeten socio- en psychologen in hun
leefwereld. Z o ontstaan er depri's, popies, socio's
enkakkers.
Trouw, 01-10-88
Onbeleefd en arrogant zijn de meest gehoorde
kwalificaties op straat. De taalbarrière met de socio's, de 106.000 leden van de club.
Nieuwe Revu, 05-11-97
sociowoning, w o n i n g die speciaal is ingericht en
aangepast voor mensen met een h a n d i c a p .
Misschien moet je het integratie noemen dat we
in een willekeurige woonwijk zitten en veel buurtbewoners niet weten dat dit een sociowoning is.
ZIN, september 1997
sofinummer (SoFi, afk. van sociaal-fiscaal), registratienummer w a a r o n d e r iedere Nederlandse w e r k n e m e r en uitkeringstrekker (vanaf 15
jaar) bekend is bij de belastingdienst. Uitbreiding, vanaf 1 januari 1 9 8 9 , van het sinds 1986
bestaande fiscaal nummer.
Volgens het kabinet is de angst, dat het sofi-num-

590

Aanvankelijk bestonden in de Kamer nogal wat
bedenkingen tegen invoering van het s o F I - n u m mer per 1 januari volgend jaar.
NRC Handelsblad,
02-12-88
Ongeveer 40.000 buitenlanders in Amsterdam
hebben geen verblijfsvergunning en dus geen sofinummer, geen ziekenfonds en doorgaans geen geld
voor de (dure) medische voorzieningen.
HP/DeTijd,
08-01-95
Het begint met een aanmelding bij de vreemdelingenpolitie en inschrijving bij gemeente, arbeidsbureau en belastingdienst voor een Sofi-nummer.
Elsevier, 04-03-95
sofrologie, zie citaat.
Sofrologie is een relaxatietechniek waarbij het eigen lichaam een efficiënt hulpmiddel is om tot een
geestelijk evenwicht te komen. Wie zijn lichaam
bewust ervaart, staat ook dichter bij zichzelf.
Knack, 01-02-89
softie (<— Eng.), jeugdtaal voor 'doetje; slappeling; veel te z a c h t a a r d i g p e r s o o n ' . —> socio*,
watje*.
En nu word je ineens een 'softie'.
Rinus Ferdinandusse: De haren van de vos, 1983
De softies hebben zich gedistantieerd van de gewelddadigheid.
FJsevier, 08-11-86
Wie zei daar dat CD'S voor 'softies' waren?
Oor, 05-09-8J
Dat ze een pleidooi houdt voor minder zware
straffen en het vaker opleggen van alternatieve
straffen als dienstverlening of het volgen van een
therapie, betekent niet dat Winnie Sorgdrager een
'softie' is.
Opzij, maart 1992
Hemingway was bij U vergeleken een softie.
Annemarie Oster: Brieven naar boven, 1992
Terwijl de rappende softies tegenwoordig constant zingen alsof ze een stijve plasser hebben...
Nieuwe Revu, 26-11-9J

softwarepiraterij, het o p illegale wijze c o m p u tersoftware kopiëren en a a n de m a n brengen
door
softwarepiraten.
In 1994 leden softwareproducenten en -distributeurs wereldwijd een schade van 25 miljard gulden
door softwarepiraterij.
Trouw, 18-08-95
sollicitantenbank, gegevensbank van mensen die
op zoek zijn n a a r een b a a n . De werkzoekenden
verstrekken gegevens over opleiding, ervaring
en wensen. Werkgevers k u n n e n bij een sollicit a n t e n b a n k terecht o m medewerkers te zoeken
die b e a n t w o o r d e n aan een bepaald profiel.
Werk dat moet resulteren in de kreatie van een
voor heel Vlaanderen geldende 'sollicitantenbank'
- de stock van alle werkzoekenden, dus - en de 'vakaturebank' - de verzameling van alle openstaande
betrekkingen.
Knack, 30-10-85
Sollicitantenbank maakt eind aan passief wachten bedrijven.
de Volkskrant, 29-11-86
De sollicitantenbank is eigenlijk een oud idee uit
het midden van de jaren zeventig. Toen lukte het
niet. In 1984 is het door het arbeidsbureau in Spijkenisse weer ingevoerd en het is een succes geworden. Inmiddels zijn bij dertig arbeidsbureaus in het
land van dergelijke banken.
NRCHandelsblad,
26-09-87
solo, vrijgezel; iemand zonder vaste levenspartner, -^single*.
Het gaat goed met de solocafés, stijldansavonden
en single clubs - steeds meer mensen scheiden
steeds jonger. Solo's gaan samen naar de film en
eten, wandelen en dansen in groepsverband - op
zoek naar iemand die dat allemaal overbodig zal
maken.
Vrij Nederland, 16-03-91
somberen, z w a a r m o e d i g gedrag vertonen; pessimistisch, z w a a r o p de h a n d zijn.
Hij is gelijk kwaad. Vreeman sombert ('zo kijk ik
altijd, hoor'), Rottenberg ratelt.
de Volkskrant, 11-01-92
Een escapist over het 'complot van middelmatigheid', de grijpklauw van de doodsvogel die media
heet, De Grote Kladderadatsj, de dorpsomroepers
van de journalistiek (en andere onderwerpen waar
hij graag over sombert).
Avenue, januari 1992

Ze sombert ook over droger wordende vagina's
bij het klimmen der jaren, maar onlangs bleek uit
onderzoek: een vrouw die regelmatig blijft vrijen,
heeft daar minder kans op.
Opzij, maart 1992
Hij sombert alsof de successen 'Daens, Antonia,
Mistero Buffo' en duizend andere voorstellingen
en filmrollen er nooit zijn geweest.
Elsevier, 12-04-97
songsmid, tekstleverancier en/of componist die
liedjes m a a k t voor popzangers of -groepen. Informeel. O o k wel tekstensmid
genoemd.
Altijd veel sympathie gehad voor de noeste songsmid Gomm.
Hutno, 12-06-86
... deze Zweedse songsmeden.
Vinyl, maart 1987
Het Verenigd Koninkrijk wordt nog immer geregeerd door poseurs, maar de ware songsmeden weten toch te overleven. Prefab Sprout, bijvoorbeeld,
blijkt met pure kwaliteit voldoende aandacht te
vergaren, evenals Roddy Frame (voorheen Aztec
Camera).
Nieuwe Revu, 14-04-88
Martsch is een getalenteerd songsmid, die op een
warme plaat stijlvol in de weer is met o.a. moogs,
een mellotron en een cello...
Oor, 22-03-97
sorrydemocratie, maatschappij w a a r i n een politicus, een a m b t e n a a r of iemand anders na ernstig falen zijn spijt betuigt m a a r toch aanblijft.
Hij of zij staat persoonlijk g a r a n t voor het herstel van de g e m a a k t e fouten. O o k wel excuuscultuur genoemd. De Bolkesteindoctrine*
en de
Carringtondoctrine*
behelzen een afwijzing
van de sorrydemocratie.
Ik ben meer de showman. Als het hooggeletterde
volk vindt dat kunst en show niet samen gaan, dan
is dat hun probleem. Wat mij altijd wordt verweten, is mijn wisselend imago. Terwijl ik alleen
maar leef zoals ik ben. Je mag in Nederland als artiest niet veelzijdig zijn. Prima, maar ik ben geen
lid van de sorry-democratie.
Elsevier, 06-12-97
En bij ontwrichting van de dienstregeling laat de
verantwoordelijke man uit de zwarte toren in
Utrecht zich niet zien. Hij overleeft in de sorry-democratie door een woordvoerder een excuus-klusje te laten opknappen.
Elsevier, 13-12-97
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Zijn optreden in de Oosterpark-affaire wekt tot
nu toe de indruk, dat hij toch een exponent is van
wat de 'sorry-democratie' wordt genoemd: enorm
falen, spijt betuigen en lekker blijven zitten.
Elsevier, 17-01-98
Oud-minister, PvdA-coryfee en hoogleraar Ed
van Thijn schreef, met een paar van zijn studenten,
een kritisch boek over de heersende 'Sorry-democratie'.
NRC Handelsblad,
17-10-98
sorrypas, in Vlaanderen: gratis reiskaartje d a t
treinabonnees krijgen na een stakingsactie, als
v o r m van schadevergoeding.
Om vaste reizigers te compenseren voor het ongemak werden 311.000 'Sorrypassen'uitgedeeld,
die geldig waren voor een heen- en terugreis voor
twee personen.
NRC Handelsblad, 22-11-96
soukous, Zaïrese (Congolese) volksmuziek.
Maar elke soukous-band probeert een eigen dans
te ontwerpen, aangezien de onderlinge competitie
fel is.
Gaston Dorren en Hans van de Veen: De verborgen werkelijkheid, 1995
Maar Mangwana solo heeft een geheel eigen
sound: een energieke mix van Congolese soukous
en rumba.
Oor, 22-03-97
Op het openluchtpodium trok Extra Musica zich
op gang en dat betekende soukous met een hoge
dansbaarheidsf actor.
De Morgen, 03-08-98
soundbite (<— Eng.), kort filmpje d a t het h o o g t e p u n t van een speech of een optreden weergeeft.
Vooral populair bij politici. Sinds ca. 1 9 7 6 .
Mijn vergelijking van Gortzak met Botha was
een bewuste soundbite.
Elsevier, 23-11-96
Het meest verwerpelijke: de 'soundbite' als toppunt van effectieve communicatie van het produkt
politiek.
de Volkskrant, 28-12-96
De uitspraak lijkt een al te makkelijk 'sweeping
statement', een 'soundbite' om van het gezeur af te
zijn.
Elsevier, 03-05-97
In deze geregisseerde gesprekjes kan hij dan enkele politieke statements of gevatte 'soundbites'
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kwijt, zoals 'liever de warmte van een baan dan de
kilte van een uitkering', of 'Nuis speelt viool terwijl Hilversum in brand staat'.
HP/De Tijd, 23-05-97
Vooreerst stelt hij vast dat de komst van de audiovisuele media de persoonlijkheid van de politicus meer op de voorgrond brengt, ten nadele van
het partijprogramma. Daarenboven investeren
deze 'sound-bite' politici tonnen geld in hun media-imago.
De Morgen, 09-08-97
spacecake (<— Eng.), slangaanduiding voor gebak w a a r i n hasj is verwerkt.
... de prijzen van spacecake liggen soms nog een
gulden hoger.
Het Parool, 21-02-87
Je ziet het ook aan mensen die een afkeer hebben
van hasj: vaak hebben zij spacecake gehad, dat is
veel moeilijker te doseren.
Pan Forum, oktober 1995
In de koelkast lag nog een stukje space-cake.
Nieuwe Reuu, 29-11-96
space-opera (<— Eng.), slangaanduiding voor
een sciencefictionfilm.
Deze superieure en compleet waanzinnige 'spaceopera' zit overigens tjokvol Diepe en Belangrijke
Ideeën en Symbolen.
Oor, 21-05-88
Het geheimzinnige, haast mystieke oorspronkelijke verhaal werd omgebouwd tot een 'space opera', de sf-term voor romans vol fantastische technologieën, heen en weer gehol tussen de sterren,
merkwaardige buitenaardse wezens.
de Volkskrant, 14-01-89
Het gunstigste dat je over deze anachronistische
space opera (iedere maandagavond bij SBS6) kan
opmerken is dat het nu eens geen spin-off is van het
onverwoestbare Star Trek.
Oor, 27-01-96
spaghetti-ijs, speciaal soort ijs dat als spaghetti
in slierten gepresenteerd w o r d t .
Hoewel, menige banketbakker heeft tegenwoordig in zijn winkel een machine staan, waarmee
'soft ice' wordt geproduceerd. Dit ijs kan, mits vers
aangemaakt, erg lekker zijn, maar ook hier hebben
zich weer allerlei minder leefkrachtige mutaties
aangediend. Neem bijvoorbeeld het zogenaamde
'spaghetti ijs', dat in lange slierten grote bekers

vult. Wantrouwig sta ik ook tegenover 'yoghurt
ijs', dat inmiddels ook al weer in allerlei smaken
onderverdeeld kan worden.
NRC Handelsblad, 04-06-93
spaghettistuur, speciaal ligstuur van een racefiets, met vooruitwijzende, kronkelende stuur einden, vooral gebruikt d o o r tijdrijders. D e
h o u d i n g laat toe nog dichter bij het frame te zitten, en dat biedt in een tijdrit veel voordeel.
Amerikaanse triatlonatleten w a r e n de eersten
die met een dergelijk stuur reden. H e t werd
vooral o n t w o r p e n o m de atleten uit te laten rusten van een bij het z w e m m e n geleverde inspanning. H e t idee voor een dergelijk stuur k w a m
van ex-wereldkampioen Dave Scott. —» ossenkop stuur*.
Sedert het huzarenstukje van Greg LeMond in de
afsluitende tijdrit van de Ronde van Frankrijk, is
de vraag naar spaghetti-sturen sterk toegenomen.
De Morgen, 27-07-89
Eén van de in het oog springende veranderingen
aan de hedendaagse racefiets is de toepassing van
het zogenoemde ossekopstuur (ook wel spaghettistuur zoals de Belgische journalist Carl Huybrechts bedacht), dat lijkt op een omgedraaid in
een vreemde bocht gewrongen racestuur. Geen futuristisch grapje, maar resultaat van wetenschappelijk onderzoek.
Mens & Wetenschap, januari 1989
Spaghetti-sturen met computertjes zijn verheven
sinds Lemond er de Ronde van Frankrijk mee in
zijn voordeel besliste...
Het Parool, 27-01-90
Ik heb hem geadviseerd een spaghettistuur aan te
schaffen.
NRC Handelsblad,
12-01-93
spaghettitelevisie (naar anal, van
spaghettiwestern), pejoratief v o o r 'commerciële televisie'.
Niet langer is de werkelijkheid bepalend voor
wat het publiek te zien krijgt, maar de 'verdubbeling van de reële wereld', vond de 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Partijen, vakbonden en politici
zijn irrelevant geworden. Wat telt is het spiegelkabinet van de spaghetti-televisie.
Elsevier, 07-08-93
spam (<— Eng. 'gekookte en ingeblikte h a m ' ; eigenlijk een ludieke verwijzing n a a r SPAM, een
Amerikaanse p r o d u c e n t van goedkope blikjes

corned beef; de negatieve bijklank d a n k t het
w o o r d evenwel a a n een M o n t y Python-film,
w a a r i n de kijker minutenlang niets anders te
horen krijgt d a n spam), ongewenste reclameb o o d s c h a p p e n via e-mail* of o p Usenet, het
elektronische prikbord van Internet*. Tegenw o o r d i g is spam big business geworden. Heel
w a t bedrijven h o u d e n zich professioneel bezig
met het vergaren van e-mailadressen en het versturen van grote hoeveelheden reclame.
N a rechtzaken in Amerika nu ook Nederlands
verzet tegen 'spam'-e-mail.
Elsevier, 09-08-97
Spam is een typische internetterm waarmee ongewenste reclame in e-mailvorm wordt aangeduid.
Personal Computer Magazine, december 1997
Junkmail of spam is ongewenste post van een
commerciële aanbieder die je zijn producten wil
slijten.
PC Consument, december 1997
Een gehate manier van adverteren op Internet is
'spam', de elektronische variant van ongevraagd
drukwerk.
NRC Handelsblad,
09-01-98
Spam beperkt zich niet tot elektronische post. O p
internet bestaan duizenden elektronische prikborden of discussiegroepen die naar onderwerpen zijn
georganiseerd. Spammers trekken zich van dat onderscheid niets aan en sturen hun berichten - veelal van het type 'Word snel rijk' - naar alle discussiegroepen tegelijk.
Elsevier, 09-05-98
spammen, spam* verzenden.
Het betrof een oproep tot het 'spammen' van de
BSA, een instantie die speurwerk verricht naar illegale software.
NetWerk, april 1998
speedball (<— Eng.), mengsel van heroïne en cocaïne. Slang.
Coke en heroïne werden vermengd tot een zogenaamde speedball...
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995
De combinatie van heroïne en cocaïne staat bekend als 'speedball'.
Nieuwe Revu, 07-05-97
Met toegeknepen billen wacht ik ongeduldig totdat Stefan de aankoop van zijn 'speedballs' geregeld heeft en we weer naar buiten kunnen gaan.
Nieuwe Revu, 14-01-98
593

speedgarage (<— Eng.), opzwepende d a n s m u ziek, met 130 beats per m i n u u t , eind 1997 ontstaan in Londense dansclubs; mengeling van
verschillende stijlen, waarbij garage* het belangrijkste bestanddeel is. Elementen uit de
jungle*, zoals de bodemloze baslijnen, werden
in gesamplede* v o r m toegevoegd. De deejays
J o h n s o n en VanBellen pikten deze nieuwe stroming als eersten in Nederland o p .
Dit is Speedfreax, een feest dat draait om de
nieuwste trend in uitgaansland: speedgarage. Een
genre dat volgens kenners bij uitstek de muziek is
om het nieuwe millennium mee in te dansen.
Nieuwe Revu, 14-01-98
Het romantische tegenoffensief van Club 909
heet speedgarage.
Elsevier, 14-03-98
speedmetal (<— Eng.), een snellere en hardere
v o r m van heavy* metal. D o o r de hardrockgroep Metallica in 1983 geïntroduceerd o p de
debuutelpee Kill 'm all.
Het is, vergeleken met speedmetal, wat rustiger
en verkeert veelal in de horrorsfeer.
Backstage, november 1985
Het is zeker niet overdreven om Flotsam and Jetsam als een van de meest originele en technisch onderlegde speed metalbands van de laatste jaren te
omschrijven.
Metal Hammer, oktober 1986
speelotheek, lokaal of g e b o u w met een verzameling kinderspeelgoed dat uitgeleend kan
worden.
De tien Amsterdamse speelotheken zitten in ernstige financiële moeilijkheden omdat de gemeente
geen subsidie geeft. De speelotheken worden bemand door vrijwilligers en moeten zien rond te komen van particuliere giften en abonnementsgelden.
Het Parool, 13-09-86
speeltje, leuk speeltuigje; v o o r w e r p van verm a a k . Dit informele w o o r d w e r d voor het eerst
o p g e n o m e n in Van Dale (1976). De verkleinv o r m heeft hier evenwel niet zozeer de betekenis 'klein', m a a r d r u k t eerder een vorm van tederheid en affectie uit. Z o kan een speelgoedbeer die even groot is als een peuter ook een
speeltje g e n o e m d w o r d e n . Vaak ook w o r d t
het w o o r d ironisch gebezigd, bijvoorbeeld
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m.b.t. iemands stokpaardje, favoriete bezig

heid.
Dat neemt niet weg dat je de beste omstandigheden moet scheppen. Niet zoals het N O C doet door
een cursus Spaans geven. Dat is een speeltje.
de Volkskrant, 20-04-91
Als ik op de kleuterschool een speeltje pakte en er
keek een ander kind naar, liet ik het meteen los en
was ik de rest van de dag aan het huilen.
HP/DeTijd,
10-09-93
... het zijn fundamenteel-onderzoekers, die er
hun levenswerk van hebben gemaakt om het virus
te bestuderen. Ze raken hun 'speeltje' kwijt.
Trouw, 08-08-9-7
En morgen zal ik een nieuw speeltje voor ze kopen, met dubbele portie catattractant.
M. Dekkers: Bovenste beste beesten, z.j.
speer: als e e n - , informeel voor 'razendsnel'.
Oorspronkelijk (begin jaren tachtig) vooral
jeugdtaal; nu meer algemeen ingeburgerd.
Deelders optreden was weinig succesvol. Hij
kwam op in een smetteloos wit kostuum. Hij ging
als een speer.
Haagse Post, 28-06-86
... en in Engeland gaan ze als een speer (hun single 'I want to be your property' kwam daar in de top
zo).
Muziek Express, februari 1988
Reageer dus als een speer.
Popfoto, april 1988
Nou ja, de markt van de bedrijfsjournaals en andere interne commerciële filmpjes groeit, dat loopt
echt als een speer.
Avenue, juli 1988
Toen dachten we: als we d'r ietsje meer een
pianootje ingooien, beetje lekkerder in het gehoor,
dan bereiken we misschien wel een grotere doelgroep. Nah, en toen ging 'Wonderfull Days' helemaal als een speer.
Nieuwe Revu, 11-12-96
Sinds minister Van Aartsen heel Brabant in een
vervoersverbod kluisterde en vervolgens zijn
Herodes-beleid onthulde om biggen zo snel mogelijk na de geboorte te vernietigen, schiet de prijs
van een kilo levend varken als een speer omhoog:
vijftien cent per dag.
de Volkskrant, 18-04-97
een speer van een plaat, film, enz., een erg goede of leuke plaat, film enz. J e u g d t a a l .

'Introducing the Hardline according to T T ' A ' is
een speer van een elpee.
Muziek Express, oktober 1987
speerpunttechnologie, erg geavanceerde t e c h n o logie die toonaangevend is; recent ontwikkelde
vinding.
'De Verenigde Staten, met hun potentie op het
gebied van het fundamentele onderzoek, zijn uitermate sterk in innovatieve doorbraken,' stelt Florida. 'Misschien is het probleem wel daar een "follow u p " aan te geven. Mogelijk steken we onvoldoende kapitaal in de ontwikkeling van speerpunttechnologieën.'
de Volkskrant, 30-04-88
Technologie, vooral speerpunttechnologie is
duur. Vandaar dat high end-laptops die het beste
van het laatste bieden, gemakkelijk oplopen tot
250 a 300.000 frank.
De Morgen, 22-01-97
spel: het - is op de wagen, wieleruitdrukking
voor 'de strijd k a n beginnen'. Oorspronkelijk
een Zuid-Nederlandse u i t d r u k k i n g , nu ook in
Nederlandse sportkringen ingeburgerd.
Na de Rabo-sprint in Didam kwam het spel op de
dijken richting Rijn pas goed op de wagen.
Wieier Revue, 17-03-89
Ze moeten gewoon de eerste helft rustig aan
doen en dan het spel op de wagen gooien.
NRCHandelsblad,
08-01-97
Laten we er maar van uitgaan dat de mooiste
wedstrijden nog moeten komen, gezien de
strijd die Frankrijk moest leveren om Paraguay eronder te krijgen. In ieder geval: het spel is op de
wagen.
HP/De Tijd, 03-07-98
spellingchecker (<— Eng.), p r o g r a m m a a t j e in een
tekstverwerker w a a r m e e een tekst gecontroleerd kan w o r d e n o p de juiste spelling.
Het raadselachtige is dat er bij Correct minstens
duizend computers bedrijfsklaar staan met allemaal een ingebouwde spellingchecker, en dat niemand op het idee is gekomen de reclameteksten er
eens doorheen te halen.
HP/De Tijd, 25-10-96
Geen van de drie woordenboeken maakt de spelling-checkers van de tekstverwerkers overbodig.
PC-Koop, januari 1997
Nog een spellingchecker? Die haal je op uit het

internet op het moment dat je die werkelijk nodig
hebt.
Inside Internet, februari 1997
En spellingcheckers en DTP-programma's - software die bij het maken van een blad onontbeerlijk
is - zijn op de MSX lang niet zover gekomen als op
de pc.
PC-Active, april 1997
spending departments (<— Eng.), d e p a r t e m e n t e n
die veel geld uitgeven, zoals Onderwijs en Financiën. Al in het begin van de jaren tachtig gebruikt. O p g e n o m e n d o o r o.a. Bunge (1985).
CDA-kamerleden die de 'spending departments'
in portefeuille hebben, zuchten onder die 'macroeconomische terreur' van het SEF-blok: elk plan
dat geld kost is verboden.
Elsevier, 25-05-91
De beheerders van 'spending departments' als
Onderwijs en w v c hebben voortdurend met schele
ogen aangezien hoe de sociale zekerheid miljarden
opsoupeerde.
Vrij Nederland, 29-06-91
Het zijn andere tactische gaven dan die welke nu
van hem verlangd worden: zowel in zijn positie van
bewaker der schatkist tegen de 'spending departments' als in zijn positie van aanvoerder van een
minderheidspartij in een coalitie-kabinet.
HP/De Tijd, 24-04-92
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een berucht
ministerie, een 'spending department'.
Elsevier, 18-02-95
Defensieministeries, 'spending departments' bij
uitstek, moesten onder het mes.
Elsevier, 23-11-96
spermabank, plaats w a a r geconserveerd sperma
bewaard w o r d t . In 1979 begon Robert G r a h a m
in Californië de eerste exclusieve s p e r m a b a n k ,
w a a r alleen Nobelprijswinnaars h u n sperma
m o c h t e n afgeven. Enkel v r o u w e n die konden
a a n t o n e n dat ze over een I Q van minstens 140
beschikten, k o n d e n over het kostbare spul beschikken.
De Amerikaanse spermabanken moeten winst
maken en beconcurreren elkaar met de prijs van
het zaad en de kwaliteit van de donoren.
HP/DeTijd,
02-10-98
spijbelbus, bus w a a r i n spijbelende scholieren en
randgroepjongeren w o r d e n opgevangen. In

595

1983 voor het eerst in Enschede verschenen.
H e t w o o r d werd al o p g e n o m e n door Van Dale
(1992) en Verschueren (1991).
Na de film 'Schatjes!' en na de persiflage van Van
Kooten en de Bie op de spijbelbus nu een 'generatievernietigend' programma.
de Volkskrant, 19-10-85

mediamanager die nieuwsfeiten de wending
moet geven die zijn opdrachtgever wenst. De
spindokter moet het nieuws manipuleren. In de
film Wag the dog uit 1998, w a a r i n het imago
van de president o p het spel staat, worden deze
mediamanagers opgevoerd om soelaas te bieden. In het Engels bestaat de term al sinds ca.
1984.

spijbelmoeder, v r o u w die gesprekken voert met
spijbelende scholieren om de reden van het spijbelen te achterhalen en eventueel een oplossing
te zoeken voor problemen. Samenstellingen
met -moeder als tweede lid zijn sinds de jaren
tachtig erg populair geworden. —> bibliotheekmoede/,
oversteekmoeder"'.
In Nederland liep een experiment met een 'spijbelmoeder'. Het was de bedoeling te onderzoeken
of een aantal leerlingen spijbelden omdat ze in de
school te weinig aandacht kregen voor hun problemen. Een jonge vrouw die gewend was met scholieren om te gaan, voert in acht scholen twee individuele gesprekken met de spijbelende scholieren.
De spijbelaars krijgen de waarborg dat van de gesprekken niets uitlekt naar de schooldirektie, ouders of politie. Bij de tweede gespreksronde, enkele
maanden later blijkt dat het spijbelen in de scholen
aanzienlijk verminderde, terwijl normaal het spijbelen in de tweede helft van het schooljaar toeneemt.
De Morgen, 26-11-88

De kwesties die de 'spin-dokters' belangrijk vinden, worden nauwelijks genoemd; of het nu privatisering is of de macht van de vakbonden.
Vrij Nederland, 19-04-97
Tegelijk is hij echter een waarborg voor de traditionele aanhang dat Labour nog een ander gezicht
heeft dan de eeuwige glimlach van Tony Blair en de
clean-shaven gladheid van 'spin-doctor' Peter
Mandelson.
NRCHandelsblad,
25-04-97
Want het zijn niet de spindokters, maar de Britten zélf geweest die vonden dat het welletjes was.
De steeds gelijke uitkomsten van de enquêtes voorafgaand aan de verkiezingen bewijzen hun vastberadenheid.
de Volkskrant, 07-05-97
Aan de boodschap zelf zou niets mankeren. Wel
aan de mensen die geacht worden een gunstige
draai, oftewel 'spin', aan het regeringsbeleid te geven. De spin doctors die het onverkiesbare oude
Labour via gewiekste manipulatie van de media
weer aan de macht wisten te brengen, raken nu zelf
in opspraak.
Elsevier, 01-11-97
Die zeiden dan meestal tegen de andere aanwezigen hoe 'geweldig' Hans of Joop toch weer gesproken had. Onbetaalde 'spin doctors' verkopen het
best.
Vrij Nederland, 14-03-98

Dat is de voorlopige oogst van een grootscheeps
spij beloffensief dat justitie in Amsterdam en omstreken inzette aan het begin van dit schooljaar.
Onder meer met een 'spijbelbus' plukte de politie
jongeren van straat die onder schooltijd niet konden verklaren waarom ze daar rondhingen.
Trouw, 17-10-97
spijtmigrant, m i g r a n t die zijn emigratie achteraf
betreurt.
De Turkssprekende psychologe dr. H. Sevincsoy,
adviseert de rechtbank bij het toekennen van verblijfsvergunningen aan jonge 'spijtmigranten'.
Het Parool, 23-03-91
spin-doctor;spindokter (<— Am.-Eng. <— to spin
'(de bal) een tollend effect geven'), oudere zegsm a n of strateeg die d o o r politici w o r d t aangeworven o m tegenover journalisten een gunstige
interpretatie van bepaalde feiten te geven.
Slang. Meer algemeen ook voor een m o d e r n e
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spin-off (<— Eng.), winstgevend nevenproduct;
positief neveneffect.
Middle East Transfer is een spin-off van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Haagse Post, 10-02-90
Spin-off: positieve neveneffecten of bijprodukten
van een zakentransactie, onderzoek of andere activiteit.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Spin-off is in de ruimtevaartwereld een belangrijk woord. Het betekent nuttige, alledaagse toepassingen van zaken die - als regel tegen hoge kosten - werden ontwikkeld voor en gebruikt in de

ruimte. Spin off betekent dat er iets van die uitgaven kan worden terugverdiend.
Mens & Wetenschap, september 1996
Dit type robot is geen toevallige vondst of spinoff van wetenschappelijk onderzoek.
Kijk, september 1996
Een jubileum kan een aardige spin-off hebben.
Bij Studio Sport zijn de voorbereidingen al in volle
gang.
Elsevier, 02-11-96
Nieuwe werkgelegenheid en andere economische
'spin-off' blijven achterwege.
HP/De Tijd, 03-01-97
Java ontstond als spin-off van een mislukt plan
van Sun-ingenieur James Gosling, om futuristische
'computergestuurde' producten voor gewone consumenten te ontwikkelen.
NetWerk, maart 1997
spionkop (<— Eng. <— Zuid-Afr. 'uitkijkheuvel';
tijdens de Boerenoorlog gingen de boeren o p
een heuvel staan o m de bewegingen van de Engelsen beter te k u n n e n volgen), als voetbalterm: tribune achter het doel w a a r de harde
supporterskern zich o p h o u d t . O o k metonymisch, voor een georganiseerde groep supporters die h a a r club o p luidruchtige wijze aanmoedigt. O o k wel afgekort t o t kop. O o r s p r o n kelijk vooral in V l a a n d e r e n gebruikt, m a a r
sinds het eind van de jaren tachtig ook in de
N o o r d - N e d e r l a n d s e sportpers aangetroffen. De
spionkop van C l u b Brugge w e r d in 1966 geboren toen Cercle Brugge, na een a a n het licht gek o m e n o m k o o p s c h a n d a a l , van de eerste n a a r
de derde klasse tuimelde. Studenten n a m e n
toen plaats achter één van de doelen om samen
liederen te zingen en zo h u n club te steunen.
Hierbij imiteerden ze in feite de beruchte en wereldberoemde spionkop van F C Liverpool.
Dus daarom zingt de Spionkop nog altijd: 'De
Herdertjes...'
Het Nieuwsblad,
28-09-85
De gevreesde Spion kop, de tribune achter een der
doelen waar de felste 15.000 supporters zongen en
dronken en urineerden en het verblijf van bezoekende keepers doorgaans bijzonder onaangenaam
wisten te maken, was al doende het repertoire af te
werken...
HP/De Tijd, 13-12-96
spitsbus, bus die tijdens de spitsuren een snelle

rechtstreekse verbinding o n d e r h o u d t tussen bepaalde woongebieden.
Voor Almere, dat ook een treinverbinding met
Amsterdam heeft, geldt dit argument niet, omdat
de spitsbus daar van Almere Buiten en Almere Haven vertrekt, waar geen stations zijn.
Trouw, 07-05-88
spitsheffing, speciale verkeersheffing tijdens de
spitsuren.
Dat gegeven lijkt weinig bemoedigend voor een
kabinet dat het autorijden wil ontmoedigen. Anderzijds zijn de variabele kosten voor een ritje in de
spits niet hoog voor mensen die dicht bij hun werk
wonen. Een spitsheffing van vijf gulden tikt voor
hen relatief zwaar aan.
Trouw, 04-07-97
spitstechnologie, erg geavanceerde technologie.
—>
speerpunttechnologie*.
De Europese Kommissie, die zich net als de kleinere lidstaten door het Franse Eureka-voorstel gepasseerd voelde, heeft er in haar memorandum van
24 juni nog enkele spitstechnologieën aan toegevoegd, zoals de breedband-telekommunikatie, een
nieuwe generatie vervoermiddelen en de verovering van de zeebodems met onder meer diepteboringstechnieken.
Knack, 03-07-85
Serge July, zo heet hij, is er de laatste jaren in geslaagd om van 'Liberation' niet alleen een journalistiek produkt van hoog niveau te maken maar om
af en toe zelfs uit te pakken met staaltjes van journalistieke spitstechnologie.
Elsevier, 07-05-88
Van oudsher is bekend dat het peloton stijf staat
van de combines. Renners die koersen verkopen of
ploegen die met elkaar in de slag zitten, de afspraken zitten vaak vol spitstechnologie.
Elsevier, 07-04-90
spitstoeslag, speciale belasting die de automobilist in Nederland m o e t betalen indien hij de
auto gebruikt tijdens de spitsuren. In de lente
van 1992 voorgesteld.
In 1992 wordt de spitstoeslag in de Randstad ingevoerd.
de Volkskrant, 05-05-90
Voor invoering van de spitstoeslag bestaat geen
meerderheid in de Kamer. PvdA en D66 vinden het
veel te fraudegevoelig. De VVD ziet er ook niets in.
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Maij wil deze mogelijkheid echter nog niet opgeven. Als de nadelen kunnen worden weggenomen,
zei ze, kan de spitstoeslag tussen 1993 en 1995
als voorloper op de tolheffing dienen. Volgens de
minister is het idee van de spitstoeslag voortijdig
gesneuveld, doordat het idee uitlekte naar de media.
de Volkskrant, 30-11-90
spitsvignet, vignet in de vorm van een sticker,
waarover de automobilist in de Nederlandse
R a n d s t a d m o e t beschikken tijdens de spitsuren. Plan van minister van Verkeer Maij-Weggen dat in 1991 zou w o r d e n uitgevoerd. N a d e r h a n d w e r d echter beslist o m dit vignet te vervangen d o o r een zgn. tolheffing. H e t verschil
met het auto(wegen)vignet*
dat in België ingevoerd zou w o r d e n , is d a t je hierbij altijd moet
betalen, terwijl bij het spitsvignet enkel betaald
hoeft te w o r d e n indien men zich tijdens de
drukste uren per a u t o d o o r de R a n d s t a d wil bewegen. —>
rekeningrijden'.
Het is de bedoeling het spitsvignet in te trekken
als het rekening-rijden wordt ingevoerd.
N R C Handelsblad,
13-04-90
Vanuit de Kamer is steeds scepsis over de elektronische tolheffing geuit, wat de premier heeft gesterkt in zijn voorkeur voor de 'meer klassieke instrumenten'. Daarbij is ook het spitsvignet, dat
Lubbers beschouwt als een gedifferentieerde vorm
van motorrijtuigenbelasting, in discussie.
Het Parool, 28-04-90
Creatief is Hanja Maij in ieder geval wel. In de
twee jaar dat ze minister is, heeft ze een veelvoud
aan plannen gelanceerd. Zo wilde ze de automobilist laten betalen voor het gebruik van wegen in de
spits. Daartoe zou het 'spitsvignet' worden ingevoerd.
HP/De Tijd, 24-04-92
De invoering van de spitsbijdrage of het spitsvignet voor automobilisten is weer een stap dichterbij
gekomen, nu bestuurders van de drie Randstadprovincies (Utrecht, Noord- en Zuid Holland), de
vier grote steden en de Randstedelijke vervoerregio's er gisteren - voorlopig - mee instemden.
Trouw, 23-04-93
Als ook de Tweede Kamer akkoord gaat met de
invoering van een spitsvignet, zal deze toeslag voor
het eerst in 1996 kunnen worden geheven.
NRC Handelsblad,
23-04-93
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splatterfilm, -thriller (<— Eng.), extreem geweld
dadige film, met veel bloed en verminking van
ledematen. De term is gelanceerd d o o r regisseur George R o m e r o . Een bekend voorbeeld is
de film Texas Cbainsaw Massacre. —> snuff-

film'.
Newman is breder georiënteerd op het gebied van
de Italiaanse 'splatter'-cinema.
Oor, 11-01-S6
Tobe Hooper die met het 'origineel' het bedenkelijke genre van de 'splatter'-films in het leven riep,
stond weer achter de camera voor deze sequel
waarin Leatherface nu met zijn ronkende kettingzaag verfoeilijke yuppies mag achternahollen.
Knack Weekend 1-7 april 1987
Kort daarna debuteerde hij als filmregisseur, met
de stijlvolle splatterthriller The Bird With The
Crystal Plumage...
Movie, januari 1998
Het wapenarsenaal uit het pandjeshuis in 'Pulp
Fiction' stamt uit het repertoire van de 'splatter
movie': hamer, kettingzaag, baseball bat, Samuraïzwaard.
HP/DeTijd,
22-05-98
spllff (<— Am.- Eng.), marihuanasigaret van
groot formaat, gerold uit bruin pakpapier.

Slang.
De aanwezigen maken er weliswaar geen geheim
van dat ze onder het genot van de almaar door wiegende reggae-muziek zeer regelmatig een 'jointje'
roken, maar wekken toch niet de indruk dagelijks
een kwart ons 'spliffjes' aan te kunnen.
N R C Handelsblad, 27-07-85
Bij 'Suite Sixteen' moest ik in een busje rijden en
een beetje maf doen. Ik dacht: neem ik toch een
lekkere spliff ?
Nieuwe Revu, 09-04-97
splitten (<— Eng.), uit elkaar g a a n . O o r s p r o n k e lijk gebruikt m.b.t. p o p g r o e p e n ; de laatste tijd
meer algemeen ingeburgerd, bijvoorbeeld in de
betekenis 'verbroken relatie'. O o k het zelfstandig n a a m w o o r d split k o m t voor.
Propaganda zou niet splitten.
Backstage, oktober 1986
De Redskins zijn gesplit.
Humo, 18-1 2-86
Bekende buiten- en Nederlanders besloten en
masse het uit te maken. Splitten is weer in.
Nieuwe Revu, 09-07-97

spoedje, in medische kring informeel voor
'spoedoperatie'.
De 'spoedjes' volgen op het schema. Slechts bij
nood wordt een geplande operatie afgelast voor
een spoedgeval.
Elsevier, 16-05-98
sponzen, bestanden ophalen van een bulletinboard*; downloaden*. Z o g e n o e m d vanwege
de grote hoeveelheden informatie die w o r d e n
geabsorbeerd. Internetjargon.
Een andere veel gebruikte toepassing is het ophalen van bestanden op Internet. Sponzen dus!
PC Consument, december 1995
Sponzen. Downloaden van bestanden van een
bulletin board. Ook wel aangeduid als 'snarfing',
'FTP'en' of'Slurpen'.
Henk Rijks: Cybertalk, compulingo en netiquette,
En passanten die niet over deze software beschikken, slagen er toch in om presentaties te bekijken dankzij een Screen Show Player die je van
het Net kan sponzen.
Computer Magazine, november 1996
Natuurlijk zal je de programma's die besproken
worden in 'De Vrije Markt' hier eenvoudig kunnen
sponzen.
Computer Magazine, december 1996
Volgens Microsoft werd er in een week tijd
200.000 maal een proefversie van Internet Explorer 4 gesponst.
Personal Computer Magazine, juni 1997
spookstudent, student die wel een beurs o p strijkt m a a r nooit enig c o n t a c t heeft met een instelling voor hoger onderwijs. D o o r de invoering van de tempobeurs* krijgt de s p o o k s t u d e n t
het erg moeilijk.
Achtergrond van het wetsvoorstel is dat het kabinet geen studiefinanciering wil geven aan studenten die niet echt studeren, de zogeheten spookstudenten. Ritzen wil dat de maatregelen gaan gelden
vanaf augustus volgend jaar.
de Volkskrant, 19-12-92
De uitgeschreven student die toch een beurs incasseert, vindt Barnhoorn niet zo'n probleem.
Vroeg of laat loopt hij tegen de lamp en moet alles
terugbetalen. Het verschijnsel van de spookstudent vindt Barnhoorn veel ernstiger. Daarom is hij
een voorstander van invoering van de tempobeurs
als stok achter de deur.
Elsevier, 03-07-93

Drie groepen fraudeurs worden tegenwoordig in
de media belicht: steunfraudeurs, spookstudenten
en bijklussende hoogleraren.
Opzij, februari 1994
spoorboekje, vnl. in de politiek: te volgen schem a w a a r a a n coalitiepartners en kabinet zich te
h o u d e n hebben; afsprakenregeling. O o k schertsend voor ' t v - p r o g r a m m a g i d s ' .
Koos Stevens ging het spoorboekje eens na en levert op de nu volgende pagina's de broodnodige informatie om ten volle van het spektakel te kunnen
genieten.
Wieier Revue, 03-06-83
Het spoorboekje dat we deze kabinetsperiode
hadden was onmisbaar en heeft goed gewerkt.
de Volkskrant, 13-07-8$
Worden de 'spoorboekjes' van het Centraal Planbureau en Economische Zaken, die volgens Rutten
overbodig zijn, immers niet heel intensief gebruikt
bij kabinetsformaties.
Haagse Post, 21-02-87
Kortom, er is voldoende fraais op TV. Je moet het
alleen weten te vinden, want het spoorboekje is er
in de loop der tijd allesbehalve overzichtelijker op
geworden.
HP/De Tijd, 13-12-96
De Benelux-rol was tijdens de verdragsonderhandelingen weinig zichtbaar. Vooral tijdens het Nederlands voorzitterschap: Nederland distantieerde
zich van de Benelux-lijn omwille van het algemeen
belang. 'Wij hebben meteen gezegd dat we niet het
spoorboekje van de Benelux konden volgen,' zegt
een diplomaat.
Elsevier, 19-07-97
sporen, overeenstemmen (met iets).
De evolutie in het rechtsdenken over directe en
indirecte discriminatie hebben ze bij Sociale Zaken
totaal gemist. Ze zijn nu hevig geschrokken, omdat ook het nieuwe stelsel voor de sociale zekerheid niet spoort met deze rechtsontwikkeling.
de Volkskrant, 16-04-88
Duidelijk is ook dat de humeuren van Kohl veel
meer spoorden met die van Mitterrand dan nu met
Chirac.
Elsevier, 28-06-97
niet sporen, verkeerd lopen; niet helemaal goed
snik zijn: die jongen spoort niet.
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spraakkaart, speciale kaart in een computer die
spraak k a n identificeren en weergeven. In 1988
bedacht door de Hengelose ingenieur George
Piepers. Als hulpmiddel gebruikt voor het opsporen van spraakstoornissen. O p het beeldscherm w o r d t van ingesproken klanken, woorden en zinnen het frequentiespectrum zichtbaar g e m a a k t . Een reeks golvende lijnen m o e t
de bewegingen van spieren van tong en m o n d holte vertalen. Een logopedist kan aan de h a n d
hiervan uitmaken w a a r het stotter-, lispel- of
andersoortig spraakprobleem ligt.
Met deze spraakkaart, een simpele aanpassing,
kan een gewone computer spraak herkennen en het
stemgeluid identificeren.
de Volkskrant,
29-10-88
spread (<— Eng.), combinatie van kopen en verkopen van opties of futures* aan de beurs.
Een spread is een positie opgebouwd uit rechten
en verplichtingen in dezelfde onderliggende waarde, van hetzelfde optietype. Het risico van de verplichtingen wordt dus altijd beperkt door het bezit
van de rechten, mits die niet eerder aflopen. De
dekkingsverplichting voor spreads is daarom: voor
calls: Up-rechten minus Up-verplichtingen en voor
puts: Up-verplichtingen minus Up-rechten.
NRCHandelsblad,
02-11-85
Voorstanders van het tellen in decimalen in
plaats van breuken, zeggen dat de spread het verschil tussen bied- en laatprijzen kleiner maakt.
Trouw, 09-05-97
artikel of advertentie over twee of meer pagina's van een k r a n t .
We raakten een beetje uitgekeken op de twee grote foto's voor in ons blad ('spreads' in vaktermen)
en wilden een rubriek met korte artikelen over min
of meer controversiële zaken.
Nieuwe Revu, 02-02-89
De hoofdredacteur komt met zijn klassieke bod:
vier regels, geen foto. De journalist eist een spread.
HP/DeTijd,
12-11-93
Celestino Valenti vervaardigde een realistische
tekening van een naakte en overigens serene jonge
vrouw, die in segmenten over acht spreads werd afgedrukt.
de Volkskrant, 18-12-93
spreadsheet (<— Eng.), c o m p u t e r r e k e n p r o g r a m ma; elektronisch rekenblad*. Hiermee k u n n e n

600

omvangrijke, gecompliceerde berekeningen
worden g e m a a k t . Uitgevonden d o o r Dan
Bricklin, die in samenwerking met programmeur Bob Frankston het p r o g r a m m a VisiCalc
voor de Apple 11-computer ontwikkelde. Andere bekende voorbeelden van spreadsheetprog r a m m a ' s zijn L o t u s 1-2-3 en Excel.
Begin 1979 was het prototype van VisiCalc
klaar. 'Hoe noem je zoiets?' vroeg Steven Jobs aan
Bricklin, toen deze hem de software kwam demonstreren. 'Een spreadsheet,' verklaarde Bricklin.
'En wat kun je ermee?' 'Alles.'
Haagse Post, 07-02-87
De integratie gaat verder: men kan het ontwerp
van een spreadsheet maken en dat dan in de hoofdtekst passen.
De Morgen, 19-06-87
O p het gebied van spreadsheets bestaat de mogelijkheid tot uitwisseling, eveneens door de hoge
mate van comptabiliteit met Lotus 1-2-3, waarbij
zelfs de makro's uitwisselbaar zijn.
Mens & Wetenschap, nr. 1/1992
Het spreadsheetprogramma Excel van Microsoft
voorziet bij velen in een grote behoefte. Helaas
blijkt, vaak pas na aanschaf, dat de complexiteit
groter is dan verwacht.
Personal Computer Magazine, juli/augustus 199 f
Het is alsof je een paar oudere hippen bezig ziet
met het rollen van een stickie van eigen teelt, uit de
achtertuin, diep gebogen over een wandelkaart
van de Himalaya, terwijl ze ondertussen de Dow
Jones Index in de gaten houden, op C N N , en hun
reiskosten berekenen met behulp van een spreadsheet.
HP/DeTijd,
30-08-96
De modellen zijn in rekenprogramma's, zogenoemde spreadsheets te draaien.
Elsevier, 01-03-97
Sprinter, speciale stoptrein van de N S . Sinds begin jaren tachtig.
De sprinter heeft zo'n slechte naam dat veel vrouwen 's avonds de fiets nemen.
NRC Handelsblad,
11-11-85
sproetenbus, schertsende benaming voor een
bus w a a r i n aan preventief onderzoek n a a r
huidkanker gedaan w o r d t en die de badplaatsen aandoet.
Ook 'de sproetenbus' van het Leidse Academisch
Ziekenhuis die de afgelopen twee jaar op stranden

en in bedrijven een ieder in de gelegenheid stelde
elk angstig plekje op goedaardigheid te verifiëren,
blijft in de remise.
Elsevier, 23-06-91
staatsruivenier, m i n a c h t e n d voor 'socialist'. De
onderliggende gedachte is d a t aanhangers van
deze richting potverteren o p kosten van de belastingbetaler. De t e r m , g e m u n t d o o r columnist Jacques G a n s , w e r d al in de jaren zestig gebruikt in De Telegraaf, m a a r d r o n g nooit d o o r
tot een w o o r d e n b o e k .
Toen was een constante hetze tegen alles wat
naar socialisme zweemde, tegen Drees en de
'staatsruiveniers', tegen de afbraak van de groothollandse idealen, aangevoerd door een keurkorps
van borrelpraters als Johan Luger, Jacques Gans,
Leonhard Huizinga en later Willem Brandt.
R. Ferdinandusse: Gedachten op dinsdagochtend,
1991
Dat alles opgevrolijkt door een korps columnisten - Johan Luger, Jacques Gans, Willem Brandt,
Leonhard Huizinga, Leo Riemens - dat elke dag
de 'staatsruiveniers', de hoge heren, met hun kwalijke smoelen en ongure grijphanden te lijf ging.
Vrij Nederland, 02-01-92
In die tijd was 'De Telegraaf' rabiaat antisocialistisch, tegen de 'staatsruiveniers' werd zonder ophouden geageerd, dat duurde totdat Den Uyl uit
het Catshuis was.
Vrij Nederland,
ij-09-94
stabiliteitspact, overeenkomsten tussen de landen van de Europese G e m e e n s c h a p o m , o p
straffe van zware boetes, het begrotingstekort
binnen strikte grenzen te h o u d e n n a toetreding
tot de economische en monetaire unie ( E M U ) .
De n a d r u k ligt hierbij hoofdzakelijk o p m o n e taire stabiliteit, m a a r volgens sommige lidstaten (met Frankrijk o p kop) m o e t er ook aand a c h t w o r d e n besteed a a n groei en werkgelegenheid.
Volgens het voorontwerp wil de Europese Gemeenschap geen nieuwe Europese organisatie oprichten. De belangrijke kwesties van nationale
minderheden en onschendbare grenzen worden
namelijk ook in het cvsE-verdrag geregeld. De EG
vindt dat de CVSE de hoedster zou moeten worden
van het stabiliteitspact voor zover het om minderheden en grenzen gaat.
de Volkskrant, 09-10-93

Daarnaast besloten ze waarnemers te sturen naar
verkiezingen in Zuid-Af rika en Rusland, mee te
werken aan een 'stabiliteitspact' voor Europa
(naar een idee van de Franse premier Balladur), en
mee te helpen aan de economische ontwikkeling
van de Palestijnse autonome gebieden.
Trouw, 30-10-93
De maand nadien lanceerde Waigel zijn 'stabiliteitspakt', dat landen ook tot een strenge begrotingsdiscipline zou dwingen na toetreding tot de
monetaire unie.
DS Magazine, 29-12-95
O p aandringen van de Duitsers wordt een 'stabiliteitspact' voorbereid, waarbij de muntunieleden
zich verplichten om hun begrotingstekort binnen
nog engere grenzen te houden dan waarin de E M U normen al voorzien.
Elsevier, 28-09-96
Over het stabiliteitspact bereikten de EU-ministers van Financiën pas tijdens de Europese Raad
van Dublin overeenstemming. Het hele jaar door
botste de Duitse visie over dit door Duitsland
voorgestelde pact met die van de andere lidstaten.
Financieel Economische Tijd, 31-12-96
stadsnomade, dakloze zwerver in een stad; persoon die, zonder vergunning, w o o n t in een caravan of zelfgebouwd o n d e r k o m e n o p een
braakliggend terrein in een stad; iemand die
van afbraakpand n a a r afbraakpand trekt. —>
stadsvernieuwingsnomade*.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
willen onderzoeken of tijdelijk braakliggende terreinen in de stad voor stadsnomaden kunnen worden bestemd.
Het Parool, 02-01-93
Maar in dat jaar besloot de gemeente dat ze ook
bij coöperaties alleen nog woningen in de vrije sector konden krijgen. En daar deden coöperaties
nauwelijks in. Dus zonnen de stadsnomaden, terwijl ze zich van tijdelijk adres naar tijdelijk adres
verplaatsten, op andere mogelijkheden.
HP/De Tijd, 09-04-93
Christine kreeg een belangrijk aandeel in Blanks
stijlvolle portret van de Amsterdamse havenkade,
die in de jaren twintig diende als transitplaats voor
Oosteuropese migranten op weg naar Zuid-Amerika en tot 1990 fungeerde als vrijhaven voor een
internationaal gezelschap stadsnomaden.
de Volkskrant, 21-01-94
Misschien kunnen traditionele 'asocialen', stads-
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nomaden en radicale krakers dankzij een uitkering
een geheel eigen levensvervulling vinden, maar
vooral immigranten, hun kinderen en kleinkinderen willen er gewoon bij horen en meedoen.
HP/De Tijd, 23-02-96
stadspas, speciale k a a r t w a a r m e e personen met
een m i n i m u m i n k o m e n reductie krijgen bij het
bezoek aan theater, bibliotheek, z w e m b a d enz.
In 1989 in sommige gemeenten ingevoerd. De
benamingen verschillen van plaats tot plaats:
R o t t e r d a m heeft het ketelbinkie, Groningen de
stadjerspas, Utrecht de V-pas*. —>
vakantieknip*.
Bij de meeste theaters geldt de Stadspas pas vanaf
één uur voor de voorstelling, zodat het reserveren
van kaarten niet mogelijk is. En dan is de pas nog
lang niet bij alle voorstellingen geldig.
Het Parool, 03-02-90
Amsterdam kent al een tijdje de Stadspas. Volgens sommigen is dat de aflaat van gemeentebestuurders, die daarmee een plaatsje in de sociale
hemel hopen te krijgen. De pas is bedoeld voor vijfenzestigplussers, de cliënten van de Amsterdamse
Gemeentelijke Sociale Dienst en enkele andere
groepen mensen met (zeer) lage inkomens.
Het Parool, 22-08-92
stadsvernieuwingsnomade, voor de definitie zie
stadsnomade*.
Stadsvernieuwingsnomaden noemt de gemeente
Amsterdam ze. Mensen die noodgedwongen huizen betrekken die door iedereen zijn afgedankt of
die wachten op de sloop. Arme studenten, illegale
buitenlanders, junks, zwervers en mensen op de
vlucht voor justitie proberen er tijdelijk onderdak
te vinden.
Vrij Nederland, 10-11-84
stadswacht(er), geüniformeerde, m a a r ongewapende a m b t e n a a r die overal een helpende h a n d
toesteekt en bepaalde zaken signaleert; een preventieve bestrijder van criminaliteit en verloedering. Zijn t a a k bestaat er bijvoorbeeld in om
te regelen dat fout geparkeerde a u t o ' s w o r d e n
weggesleept, dat vuilniszakken alleen o p straat
staan o p toegestane tijdstippen en d a t illegale
terrassen en reclameborden w o r d e n verwijderd. In 1989 voor het eerst opgedoken in het
D o r d t s e straatbeeld. H e t initiatief v o n d vrij snel
navolging in A m s t e r d a m , R o t t e r d a m en Den
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Haag. In deze laatste stad spreekt men liever
van een unjktoezichtb
ouder.
!)e gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht willen een nieuwe functionaris,
de stadswachter in het leven roepen. De stads
wachter is een combinatie van politieman, parkeerwachter en medewerker van de plantsoendienst.
de Volkskrant, 16-09-88
De stadswachters, waar er in totaal 250 van
moeten komen, zullen zich er vooral moeten richten op de verkeerssituatie en - wanneer nodig - op
horeca-exploitanten die hun terrasjes al te enthousiast laten uitdijen.
Het Parool, 15-10-88
Er loopt een nieuw fenomeen door de stad. Misschien heeft het u zelfs al vriendelijk verzocht om
niet te fietsen op de stoep. Afgelopen week ging het
voor het eerst de confrontatie aan met de burgers
van Amsterdam. De stadswacht: de gastheren en
gastvrouwen van de stad. Ze dragen een donkerblauw pak dat veel weg heeft van het uniform dat
de wagenbegeleiders van het GVB dragen.
Het Parool, 13-01-90
In Dordrecht verschenen ze voor het eerst op
straat, om de burgers een wat veiliger gevoel te geven - de stadswachten. Het publiek reageerde enthousiast op dit 'oog en oor' van de politie.
Vrij Nederland, 07-04-90
De stadswachten moeten als een soort witte kip
worden ingezet voor opbouwwerk, voor de verleiding van Gietelink, het optreden tegen hondepoep
en dat soort zaken.
Het Parool, 23-03-91
Dank zij de twaalf man sterke stadswacht is het
aantal tasjesroven in 1994 tot één gereduceerd.
Elsevier, 29-04-95
In een brief aan de 300 kasteleins schrijft de gemeente dat het oprekken van de sluitingstijd extra
inzet van stadswachten vergt en dat daar een prijskaartje aanhangt: 40.000 gulden.
Trouw, 1 1-04-97
stagediven;stagediving (<— Eng. to stage-dive +
-n), tijdens een popconcert vanaf een p o d i u m
het publiek induiken. J e u g d t a a k
Van het eerste tot het laatste moment werd er met
volle overgave 'gepogood' en 'gestagedived'...
Oor, 13-06-8-7
Toen Death Angel hier zaterdag speelde werd er
gestagedived bij het leven.
de Volkskrant, 25-09-87

Stage-diving, het gewelddadig van het toneel op
de massa springen, komt niet meer voor.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Deze jongen kent alle trucjes van het metier.
Sleurt een verlegen meisje op de bühne, lokt net
geen vechtpartij uit door een met Zijn Zweet doordrenkte handdoek in de zaal te mikken, maakt de
voorste rijen hoorndul door een aanloop tot stagediven te veinzen.
De Morgen, 01-02-97
stagediver (<— Eng.), iemand die aan
stagediven* doet.
Maar ik ben ook wel eens van achteren vastgegrepen door een stagediver.
Oor, 13-12-97
stalker (<— Eng. 'achtervolger'; oorspronkelijk
een jachtterm: jager die zijn prooi besluipt), iem a n d die een ander persoon v o o r t d u r e n d o p
een obsessieve en hinderlijke wijze achtervolgt,
lastig valt en terroriseert. Slachtoffers zijn
vooral ex-partners; meestal is het de m a n die
zijn ex niet met rust kan laten. O o k beroemdheden k u n n e n te lijden hebben van een stalker.
Volgens psychologen gaat het in dit laatste geval meestal o m een zieke mediaverslaafde die
volkomen d o o r zichzelf in beslag w o r d t genomen. H e t fenomeen stalking* k w a m midden jaren negentig uit de v s overgewaaid. W a t in het
begin n o g lijkt o p onschuldig toenadering zoeken, kan uiteindelijk o n t a a r d e n in een explosie
van geweld. In sommige landen w e r d e n verenigingen tegen het stalken opgericht. In Amerika,
C a n a d a en Australië is stalking bij de wet verboden.
Een goede reden om geen filmster of topsporter
te worden, is het risico dat een gek je blijvend achtervolgt. 'Stalkers' worden deze taaie volhouders
genoemd en zij blijven hun idool benaderen via de
telefoon, met briefjes onder de ruitenwisser of gewoon direct op de man af.
Psychologie, april 1997
Er bestaan verschillende soorten stalkers. Tot de
grootste groep behoren de ex-vrienden en ex-echtgenoten die het niet kunnen verkroppen dat ze aan
de dijk zijn gezet. Een andere categorie bestaat uit
zowel mannen als vrouwen, die zich inbeelden dat
zij en hun 'prooi' voor elkaar zijn bestemd. Geweld
komt overigens in alle categorieën voor.
De Morgen, 19-06-97

Stalkers bestoken hun idool met brieven, die ...
liefdesbetuigingen kunnen bevatten.
Vrij Nederland, 26-07-97
stalking (<— Eng. 'achtervolging'), het gedrag
van een stalker*.
Lange tijd hebben stalkingslachtoffers in de kou
gestaan. Lastiggevallen, belaagd, achtervolgd en
getreiterd door hun belager.
Trouw, 19-12-97
stammenoorlog,-strijd, twist tussen twee of
meerdere partijen.
Stammenoorlog: Ambtelijke en politieke strijd
waarin ministeries onderling bekvechten en lobbyen om hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit te breiden ten koste van die van andere ministeries.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Er is een stammenoorlog uitgebroken in het onskent-ons-wereldje van de Nederlandse popscribenten.
Oor, 21-03-87
Mijn waarneming is dat men in het zorgcircuit
zelf ook moe is geworden van de eindeloze stammenoorlogen die in dat veld voorkwamen.
Vrij Nederland, 17-10-88
Bij het WK '75 in Yvoir, waar Kuiper profiteerde van de stammenstrijd tussen De Vlaeminck en
Merckx, werd Zoetemelk door de Belgische
supporters belaagd en kreeg rijkswachtbescherming.
Het Parool, 01-09-90
In de baggerwereld circuleren verhalen over de
stammenoorlogen binnen Rijkswaterstaat.
Elsevier, oj-10-91
Er is een stammenstrijd aan de gang tussen Justitie en v w s , daar is niemand bij gebaat.
HP/De Tijd, 17-01-97
stand-up comedian (<— Eng.), iemand die standup* comedy beoefent; conferencier die voortd u r e n d improviseert en zijn grappen a a n p a s t
aan de reacties van het publiek. Geen cabaretier d u s , w a n t die draait een vaststaand prog r a m m a af. Beroemde Amerikaanse voorbeelden zijn Lenny Bruce en W o o d y Allen. In N e derland eind jaren tachtig populair geworden.
Dit jaar met avonturen uit het Wilde Westen
door De Federatie, een nachtclub vol 'stand-up-comedians' en een multimediaproject van Sjoerd Wa-
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genaar over communicatiestoornissen tussen twee
zeecontainers.
Elsevier, 10-05-97
stand-up comedy (<— Eng.), improvisatietheater,
beoefend door een stand-up*
comedian.
Vrouwen met aanleg voor stand-up comedy kunnen bij Rosa Steyn een workshop volgen die volgens de advertentie binnen een maand tot een act
zal lijden. En dat voor slechts ƒ 440,-.
HP/De Tijd, 14-04-95
Hans Teeuwen speelt avond na avond voor uitpuilende zalen. Met Theo Maassen gaat het dezelfde kant op. Lenette van Dongen breekt door naar
een groot publiek. Dient er zich een nieuwe cabaretontdekking aan, dan krijgt die al snel telefoontjes uit Hilversum of Aalsmeer. En in alle hoeken
van het land organiseren grand cafés een avond cabaret of stand-up comedy in het besef dat daar veel
publiek op afkomt.
HP/De Tijd, 09-02-96
De populairste vorm van stand up-comedy is het
improvisatietheater, waarbij een team van spelers
sketches speelt rond thema's en situaties die het publiek ter plekke aandraagt. Wat binnen theateropleidingen oefenstof is, wordt door stand uppers
aangewend voor avondvullende shows.
Trouw, 12-07-96
stangen, slang voor ' o p stang jagen; pesten'.
Wat bracht hem tot die opmerking? Was het een
beetje stangen? Pesten?
Nieuwe Revu, 20-05-98
stapelaar, student die d o o r s t r o o m t van een h o gere beroepsopleiding n a a r de universiteit.
Sinds het begin van de jaren negentig.
De zomer begon dit jaar met een verheugend rapport: er komen steeds meer stapelaars, al is de
overheid daar niet blij mee.
Vrij Nederland, 08-08-92
Een opleiding op HBO-niveau, doorgaans toch
grondig en goed afgestemd op de praktijk, wordt
vaak niet genoeg gevonden, getuige de vele 'stapelaars'. Het 'stapelen' van een universitaire opleiding op een HBO-opleiding is zeer p o p u l a i r - bijna
een op de vijf eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs heeft al een HBO-diploma.
HP/De Tijd, 18-11-94
Staphorstervariant;-scenario (naar de ultracon-
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servatieve gemeente Staphorst), meerderheidsregering van CDA en VVD met steun van de kleine rechtse partijen ( S G P , G P V , R P F ) . Meer algemeen ook voor 'zeer conservatieve d e n k t r a n t ' .
Sinds het begin van de jaren tachtig.
De Staphorster variant speelt overschatte rol.
de Volkskrant, 19-04-86
Algemeen wordt aangenomen dat in het Staphorster scenario de kleine rechtse partijen alleen
dwars zullen liggen bij de afhandeling van immateriële kwesties als de euthanasie en de Wet Gelijke
Behandeling.
Elsevier, 14-03-87
De WD-aanhang ziet liever een Staphorster-variant dan een coalitie met de PvdA.
Haagse Post, 11-04-87
Wij stellen dat het feminisme een gevaar is geworden. Niet omdat wij het veel bejubelde gezin
als 'hoeksteen van de samenleving' zien, maar omdat het feminisme verworden is tot een op effectbejag gerichte emancipatie-beweging met sektarische
trekjes. Angstig is dat de aanhang van deze Staphorster variant een onevenredig grote invloed uitoefent op zowel de politiek als het maatschappelijk
leven.
Nieuwe Revu, 19-03-97
stappenplan,-schema, plan d a t in meerdere fasen w o r d t verwezenlijkt. Sinds het begin van de
jaren tachtig.
Het aanboren van 'slapende' bevoegdheden is
een uitvloeisel van het op bezuinigingen stoelende
'stappenschema'.
de Volkskrant,
19-03-88
De bewindsman zal dan ook een 'stappenplan'
aan de Kamer presenteren over de route naar zooo,
als de zendmachtigingen aan de omroepverenigingen aflopen.
Elsevier, 07-05-97
starter, beginnende ondernemer. —» gazelle*.
Het gezin is heilig - dat geldt ook voor de jonge
starters in Overhere 11.
Vrij Nederland, 02-09-89
Door de slechte doorstroming is het ook voor
starters en mensen met lage inkomens moeilijk om
aan een huis te komen.
Elsevier, 14-11-92
Het ondernemerschap is in, 'hot'. De tijdgeest
heeft het tot statussymbool gemaakt. Eigen baas?
Dan heb je het gemaakt. Maar helaas is de reali-

teitszin door dat overdreven idee van 'glitter and
glamour' vaak ver te zoeken. Het is natuurlijk niet
toevallig dat van alle starters in Nederland zo'n
zestig procent het eerste jaar niet overleeft.
HP/De Tijd, 03-01-97
Veel starters treden immers om financiële reden
toe tot een samenwerkingsverband, zoals een inkoopcombinatie of f ranchise-keten.
Trouw, 07-03-97
state of the art (<— Eng.), u l t r a m o d e r n , voorzien
van de laatste snufjes.
Toch bood het dubbelzinnig getitelde 'Faith'
naast vakkundig gecomponeerde liedjes en een
'state of the art' productie, reden tot controverse.
NRCHandelsblad,
09-04-88
' H o ho,' roept nu de digitale neo-yup, een beetje
state of the art programma heeft tegenwoordig al
een autosave f unktie
De kunst van domme computers, 1988; zonder auteursvermelding
... de tentoonstelling van state-of-the-art computertechnologie in La Villette.
Maartje Luccioni: Het hart van Fabio Genovese,
1989
Zowel C & C Music Factory als Asia worden gehaat door liefhebbers van progressieve muziek in
het algemeen en OOR-lezers in het bijzonder. De
Hitfabriek van David Cole en Robert Clivillés omdat ze 'State Of The Art'-dansmuziek maakt,
waarbij woorden als concept, marketing en produkt belangrijker zijn dan integriteit, creativiteit
en muzikaliteit.
Oor, 25-01-92
Ze waren vooral ingenomen met het moderne,
'state of the art'-karakter, de groeimogelijkheden
en het in vergelijking met de Black Hawk grote volume.
Vrij Nederland, 16-10-93
Ga er verder vanuit dat alle informatie over de
'state-of-the-art'-kennis van de medische wetenschap niet alleen bij de goede doktoren maar ook
bij het grote publiek bekend is.
Elsevier, 26-02-94
De computergraphics zijn state of the art en de
produktie is een welkome aanvulling op de kabelpulp.
Wave, mei 199s
Het kloppend hart van Alta Vista bestaat uit vijf
state-of-the-art computers van Digital, waarop
hoogst verfijnde programma's hun werk doen.
Zink, juni 1996

O p een heel ander gebied begeeft zich de O 2 van
Silicon Graphics, deze 'State of the Art' computer
is niet alleen een bijzonder mooi systeem, maar
ook een computer die gebruikt wordt om zijn
kracht.
Computer'.Totaal, januari 1997
statrein, treinstel zonder zitplaatsen, d a t d u s
ruimte biedt a a n meer reizigers.
Minister Maij van Verkeer en Waterstaat is tegen
het plan van de Nederlandse Spoorwegen om in de
Randstad zogeheten sta-treinen te laten rijden.
Dat inmiddels omstreden initiatiefis 'niet wervend
voor de reiziger', zei ze gisteren tijdens een CDAverkiezingsmanifestatie in Amersfoort.
de Volkskrant, 18-02-94
Soms kun je merken dat 'iedereen' verontwaardigd is. De reactie als een bericht gelezen of gehoord wordt, de manier waarop het wordt doorverteld, de minachting in de stem, de kwaaie toonhoogte. Z o ' n Nationaal Moment was er toen de
Spoorwegen bekend maakten aan het eind van het
voorjaar een 'sta-trein' te zullen introduceren op
korte, drukke forensenlijnen. Wagons zonder hinderlijke stoelen die een maximale ruimte geven aan
de gehaaste werknemer, geen gezanik over wie toevallig kan zitten: er moet gewerkt worden.
Vrij Nederland, 19-02-94
statushouder, vluchteling met een verblijfsvergunning; erkende asielzoeker*.
Met andere woorden: niet alleen het rijk draagt
verantwoordelijkheid voor de opvang, ook de gemeenten. En die moeten, was afgelopen week nadrukkelijk de boodschap, vaart maken met de
huisvesting van toegelaten ontheemden en asielzoekers - zogeheten statushouders - die vanuit de
centra worden doorgesluisd. De gemeenten hebben zich immers in mei verplicht binnen een jaar
dertigduizend van deze statushouders 'regulier' te
huisvesten.
Elsevier, 17-07-93
Minister D'Ancona van w v c wil de gemeenten
opjagen sneller huizen te vinden voor de statushouders.
Trouw, 12-11-93
De combinatie van de Nederlandse traditie om
keurig te tellen en te administreren en het wanhoopsbeleid dat daarop volgt, is een onhandig en
tragisch gemanoeuvreer met statussen: vluchtelingen, economische vluchtelingen, asielzoekers,
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asielgerechtigden met status A, B of C, statushouders met vergunning tot verblijf (VTV ) of een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV), gedoogden, ontheemden.
Vrij Nederland, 3 0-04-94
De recente koerswijziging is ingegeven door een
cijfermatige doelstelling. Het derde kabinet-Lubbers sloot begin dit jaar een akkoord met gemeenten en provincies over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. Daarbij werd onder
meer vastgelegd dat de gemeenten tussen 1 mei
1994 en 1 januari 1995 nog eens 37 duizend van
deze 'statushouders' zouden huisvesten in gemeentewoningen.
de Volkskrant, 23-09-94
steaming (<— Eng.), v o r m van straatroof waarbij
het slachtoffer, v a a k o p klaarlichte d a g en zelfs
o p d r u k k e plaatsen, w o r d t ingesloten d o o r een
groepje overvallers. H e t fenomeen k w a m overw a a i e n uit de Verenigde Staten, w a a r de streetgangs actief w a r e n en zijn. H e t verschijnsel
concentreerde zich in b u u r t e n die met zware sociale problemen te k a m p e n h a d d e n . De jongeren deden het doorgaans uit verveling. In de jaren zeventig w e r d steaming o o k gesignaleerd in
Groot-Brittannië, w a a r het mugging g e n o e m d
werd.
De Gentse politie pakte donderdag drie jongeren
op die zich schuldig gemaakt hadden aan
'steaming'. Dat is een nieuwe vorm van straatcriminaliteit. Een groepje jongeren zondert een persoon af, slaat en treitert hem en gaat er ten slotte
met zijn geld vandoor. Gent lijkt met een ware golf
van 'steaming' te kampen.
De Morgen, 10-03-97
steekwoord, trefwoord; w o o r d d a t iets precies
omschrijft.
'Timing' is het steekwoord, de juiste handeling.
de Volkskrant, 04-06-88
'Het is Pasen, Jaap,' zucht Hillen. 'Christus is
waarlijk opgestaan. Urbi et orbi. Het Vaticaan.
Karol Wojtyla. "Gesegende paasfest, dankewel for
de bloeme." Die steekwoorden zeggen je toch wel
iets?'
HF'/De Tijd, 04-04-97
Bij een werkcollege is het 'vrijblijvend inhaken'
en 'afvuren van steekwoorden' niet meer afdoende...
HP/De Tijd, 29-08-97
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Fietsbel en achterlichtje van de PvdA. Gezond,
buitenlucht, milieu, fietsen. Dat waren de steekwoorden tijdens de brainstorm-vergaderingen van
de sociaal-democraten.
Vrij Nederland, 07-03-98
steensurfen, sport waarbij men zich van hoge
rotsen af laat glijden.
Je moet het lef maar hebben om te gaan surfen
zoals deze 'dare-devil' doet. Want na windsurfen,
ijssurfen en op wieltjes door de woestijnen surfen
is er nu een nieuwe tak: steensurfen. Een pionier
op dit gebied is de 29-jarige Braziliaan Sergio Coelho. Met niet meer dan een paar tennisschoenen
aan z'n voeten 'surft' Sergio met z'n duizelingwekkende snelheid van 200 tot 300 meter hoogte naar
beneden.
Popfoto, oktober 1988
stemacteur (<— Eng. voice actor), iemand die
zijn stem leent o m voor televisie of film typetjes
of tekenfilmfiguren in te spreken.
Raar is dat, met behulp van tijdcodes in fracties
van secondes, de tekst opgesplit in korte regels
voor je neus, geef je je stem aan de bewegende lippen op het scherm, en je wordt, nee, bént die slome, doodgoeie hangoor, je ogen tollen als de zijne,
je hoofd buigt mee in alle richtingen en het gekrijs,
gekwetter en gepiep van stemacteurs waaraan je je
altijd zo ergert - of er nooit 's een poppetje normaal zou mogen praten - blijkt de enige manier om
het te doen, en het is nog leuk ook.
Nieuwe Revu, 02-02-94
stemmingsindex, beursindex.
De stemmingsindex leek in de ochtend even het
peil van donderdag van 120,9 vast te kunnen houden, maar de index eindigde 0,2 punt lager.
de Volkskrant, 25-01-92
De CBS-stemmingsindex noteerde een slot van
122,2 punten, een winstje van o, 1.
de Volkskrant, 07-02-92
De stemmingsindex kreeg er 1,20 punten bij op
123,60 en de EOE-index steeg met 2,03 punten
naar 245,53.
de Volkskrant, 17-09-93
stemvee, informeel en pejoratief voor 'kiezers';
ook voor kamerleden, gezien als passieve stemmers zonder n o e m e n s w a a r d i g e inbreng in het
beleid. —> kiesvee*,
klapvee*.

Nederland is een kikkerlandje voor spitsburgers
en stemvee.
Oor, 12-03-88
Champagne knalde en als eenzaam tegenstemmer thuis achter de buis had je het gevoel dat stemvee in Amsterdam alleen bedoeld is om stuntelende
politici aan hun dubieuze winst te helpen.
Nieuwe Revu, 02-07-97
Door het Britse politieke systeem, dat parlementariërs van de regerende partij min of meer dwingt
regeringsvoorstellen te steunen, voelen veel kamerleden zich toch al vaker klap- en stemvee dan
democratische controleurs van het overheidsbeleid.
De Morgen, 16-07-97
Stendhalsyndroom, toestand van stress en verw a r r i n g die zich voordoet bij toeristen tijdens
het bezoek a a n m u s e a en andere culturele bezienswaardigheden . Ademhalingsmoeilijkheden en gezoem in de oren zijn enkele kenmerken. G e n o e m d n a a r de Franse schrijver Stendhal ( 1 7 8 3 - 1 8 4 2 ) , die het verschijnsel beschreef
in zijn reisdagboek, na een bezoek aan de Santa
Croce te Florence, w a a r zich o.a. de graftombes
van D a n t e , Boccaccio en Rossini bevinden. De
auteur w e r d er d o o r de pijn van een extreme
schoonheidssensatie overmand. O o k wel toeristenziekte.
-^Jeruzalemsyndroom*.
Mensen die ontvankelijk zijn voor het Stendhalsyndroom raken erdoor van streek.
Haagse Post, 14-06-86
Ik ben voor het eerst van mijn leven op weg naar
Florence. Met de bedoeling er het syndroom van
Stendhal te bestuderen.
Elsevier, 16-05-87
Eén van de hits in de reis- en toerismewereld zijn
de minitrips naar kunststeden. Z o kan je niet alleen bij ons naar kunst gaan zoeken in de musea,
maar ook in het buitenland. Uit een studie van een
psycho-analytica uit Firenze moet blijken dat te
veel kunstzien niet altijd even bevorderlijk is voor
de goede gezondheid van het hart. Graziella Margherini noemt dit het Stendhal-syndroom.
De Standaard, 25-08-89
Zoals overgevoelige kunstliefhebbers, verpletterd door de schoonheid van Florence, ten prooi
vallen aan het syndroom van Stendhal, zo blijk ik
niet bestand tegen te intensief theaterbezoek.
HPVDe Tijd, 11-07-97

stenen: de - uit de grond rijden, wieleruitdrukking voor 'in een h o o g t e m p o fietsen'.
Maar hoe zit het nou met het rijden van die
Once-ploeg? Nog niet zo lang geleden reden al die
kerels de stenen uit de straat.
Nieuwe Revu, 30-07-97
stengelbengel, speciaal mesje o m bloemen vakk u n d i g te snijden.
In de categorie flauwekul is er op de Huishoudbeurs een apparaatje dat bloemstengels moeiteloos
schuin afsnijdt. Het lijkt makkelijk voor taai voorjaarshout, zoals wilgekatjes en forsythia, maar dat
kan de 'stengelbengel' juist niet.
de Volkskrant, 19-03-88
De bloemenpracht die bij verjaardagen van eigenaar verwisselt, zette hem aan het piekeren over
een leuk cadeau-artikel dat daarbij aansloot. Z o
ontstond de Stengel Bengel, een guillotinemesje
dat de steel niet beschadigt, en 'het produkt' langzaam afsnijdt.
Haagse Post, 16-04-88
sterfhuisconstructie, splitsing van een noodlijdende onderneming in een verliesgevend deel
(het sterfhuis) en een winstgevend deel. Sinds
het begin van de jaren tachtig. Sterfhuisconstructies w o r d e n doorgaans toegepast d o o r bedrijven die met lastige schuldeisers zitten. Er
w o r d t een nieuwe besloten v e n n o o t s c h a p opgericht. De goedlopende onderdelen en de bezittingen van de oude bv w o r d e n overgebracht
n a a r de nieuwe, terwijl de slechtlopende zaken
en de schulden achterblijven in de oude bv.
Thesaurie-generaal Korteweg liet zich ontvallen
dat een 'sterfhuisconstructie' voor Boskalis een
mogelijke oplossing is.
NRCHandelsblad,
28-09-84
De sterfhuisconstructie is nooit helemaal weggeweest. Begin jaren tachtig dook de omstreden saneringsvorm in ons land voor het eerst op, tijdens
de afwikkeling van de trieste ondergang van het
Ogem-concern. Andere roemruchte bedrijven lanceerden nadien varianten op hetzelfde thema, RSV
bijvoorbeeld, maar ook Boskalis, Heidemij, Jamin,
Gilda en Bredero. Lazarusconstructie heette het
noodverband de ene keer. Revitalisatie, uitvaartconstructies, technisch faillissement, verzelfstandiging, luidden andere eufemismen.
Elsevier, 30-06-90
Tegen het eind van 1989 heeft de stichting Rot-
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terdam 1990 gejongd: Bestemming Rotterdam is
opgericht, een aparte rechtspersoon waarin lunapark en hal zullen worden ondergebracht: 'een
pure sterfhuisconstructie,' aldus een jurist, bedoeld om de andere stichting en de stad Rotterdam
te beschermen voor eventuele schadeclaims.
de Volkskrant, 18-08-90
Z o greep DAF naar de sterfhuisconstructie om
ernstige fouten van het ropmanagement recht te
zetten.
Nieuwe Revu, 15-01-97
sterren: de - van de hemel zingen, spelen enz.,
prachtig zingen, spelen enz.; zich volledig uitleven in iets; zich op een bepaald gebied van zijn
beste k a n t laten zien.
Die onbekende jongeman (hij was zelfs niet eens
lid van een voetbalclub) voetbalde de sterren van
de hemel!
Remco Campert: Totzoens!, 1981
Meryl Streep speelt als Silkwood de sterren van
de hemel.
Playboy, december 1984
Deze kolossale blikvanger is de achterwand van
een Romeins amfitheater waar elke zomer de vedetten van het gezongen toneel, zoals jaren geleden
Cristina Deutekom, de sterren van de hemel zingen
tijdens het festival Les Chorégies.
HP/De Tijd, 15-08-97
sterrennet, commercieel televisiestation w a a r
veel grote sterren, nationaal en i n t e r n a t i o n a a l ,
a a n bod k o m e n .
Zoals bekend bepaalde de hoogste administratieve rechter eind augustus '89 dat programma's van
omroepinstellingen die zich in het buitenland hadden gevestigd met de kennelijke bedoeling de Nederlandse Mediawet te omzeilen, moesten worden
verboden. Een maand later, op 28 september, viel
dan ook het doek over het sterrennet TV I O toen het
Commissariaat bepaalde dat het niet om een buitenlandse omroep ging.
Elsevier, 26-05-90
De officieel Luxemburgse commerciële zender
RTL-4 diende zich aan, evenals het Nederlandse
TV-io. Het sterrennet kon met behulp van juristen
net buiten de deur worden gehouden, maar RTL-4
kwam.
Elsevier, 02-03-91
steunfraude, het sjoemelen met een werkloosheidsuitkering.
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Volgend jaar moeten het er - als het aan het ministerie van Justitie ligt - vierduizend méér worden, wat naar verwachting alleen al door de verscherpte controle op steunfraude gemakkelijk zal
worden gehaald.
HP/DeTijd,
17-12-93
We achterhalen maar een vrij klein gedeelte van
de steunfraude via deze meldingen.
Vrij Nederland, 04-01-97
stiftbal, bepaalde traptechniek bij het voetbal.
De bal w o r d t a a n de o n d e r k a n t geraakt met de
bovenkant van de schoen zonder d a t het been
d o o r z w a a i t , w a a r d o o r hij met een boog over de
tegenspeler heen gaat. Sinds de tweede helft van
de jaren zeventig.
De stiftbal, waarbij de voetballer onder de bal
door schopt zodat deze een verrassend boogje
maakt, zag je dertig jaar geleden niet op het voetbalveld.
Elsevier, 2^-04-98
stiltegebied, natuurgebied w a a r i n de natuurgeluiden d o o r geen lawaai m o g e n w o r d e n verstoord. O p g e n o m e n in Van Dale (1992). O o k
stiltereservaat.
De moderne mens heeft vaak nood aan stilte.
Waar vindt hij die? In Nederland doet men daar
wat aan. Men creëert stiltegebieden. Drenthe wil
zo acht natuurgebieden aanwijzen als speciale stiltegebieden. Daar moet de geluidsbelasting door
onnatuurlijke bronnen lager dan 30 tot 3 5 decibel
komen te liggen. Een stiltegebied is in de eerste
plaats gedefinieerd door het feit, dat de geluidsbelasting zo laag is, dat het ervaren van natuurlijke
geluiden niet of nauwelijks wordt verstoord. Men
voorziet ook allerlei geluidsreducerende maatregelen. Tot deze maatregelen behoort bijv. het verplaatsen van motorcrossterreinen, het verbannen
van kleiduifschietwedstrijden, het opheffen of verleggen van militaire laagvliegroutes, weren van gemotoriseerd verkeer plus een verbod om met bromfietsen op rijwielpaden te rijden. Omdat in sommige gevallen geluidsbronnen van buiten de gebieden
toch voor verstoring kunnen blijven zorgen, wordt
ook gedacht aan het instellen van bufferzones.
Taalonderzoek Nederlands,
november/december
1989
stimuleringsinkomen, zie citaat.
Van de 141 miljoen gulden die de gemeenten

gisteren kregen toegezegd van het rijk, is 111 miljoen gulden afkomstig uit een verhoging per i mei
van de zogeheten 'stimuleringsuitkering'. Dit is de
rijksbijdrage die gemeenten ontvangen voor de opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning.
de Volkskrant, 21-01-94

Karremans heeft, denkt hij, een 'politieke blinde
vlek, zoals helaas wel meer commandanten binnen
de Nederlandse krijgsmacht', maar van het geregeld als excuus aangehaalde 'Stockholm-syndroom' (identificatie van gegijzelde met gijzelaar)
wil Van Staden niks weten.
HP/De Tijd, 04-08-94

Stockholmsyndroom, vriendschapsgevoelens die
slachtoffers van een ontvoering of gijzeling
koesteren tegenover h u n ontvoerders, gijzelnemers. Verwijst n a a r een bankoverval in de
Zweedse hoofdstad Stockholm in 1 9 7 3 . De
lotsverbondenheid tussen daders en slachtoffers ging toen zo ver, d a t de gijzelaars zich tegen de politie keerden toen die h u n gijzelnemers k w a m overmeesteren. Achteraf, tijdens
het gerechtelijk onderzoek, getuigde een groot
aantal onder hen ten gunste van de gangsters.
Een ander vroeg voorbeeld van het Stockholms y n d r o o m is de Amerikaanse Patty H e a r s t , die
in 1974 w e r d ontvoerd d o o r een groepje Californische radicalen. Z e werd verliefd o p een
van h a a r ontvoerders en hielp de groep d a a r n a
tijdens vele bankovervallen. Onderzoek n a a r
slachtoffers van vliegtuigkapingen, gijzelingsacties e.d. leverden opvallende parallellen o p .

Wie thuis zit en zich op de hoogte laat houden
van allerlei berichten over de oorlog en het hoofd
koel houdt, heeft een evenwichtiger oordeel over
de strijd dan overste Karremans en zijn helden.
Wie langer dan drie weken in Bosnië zit lijdt aan
een Stockholm-syndroom of aan 'double-binds' en
wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard.
Vrij Nederland, 29-07-95

Hij had het over identificatie van de slachtoffers
met hun gijzelaars. Het Stockholm-syndroom...
Wim Kayzer: Onfatsoenlijke berinneringen, 1988
Hebt u al eens gehoord van het 'syndroom van
Stockholm'? Dat is het vreemde gegeven dat iemand die is ontvoerd, na verloop van tijd een zekere sympathie begint te voelen voor zijn ontvoerders.
NieuweRevu,
02-03-89
De betrokkenen leden aan het Stockholm-syndroom, een psychologisch gestoorde toestand die
onder meer gekenmerkt wordt door het feit dat
men van de gijzelnemers gaat houden.
De Morgen, 02-02-91
Amerikaanse psychologen onderzochten verscheidene groepen en ontdekten opvallende parallellen met het Stockholm-syndroom. Het ging om
slachtoffers van verschillende misdrijven: overlevenden van concentratiekampen, mishandelde en
in de steek gelaten kinderen, incestslachtoffers, leden van bepaalde gewelddadige sektes, krijgsgevangenen en vrouwen die door hun echtgenoot
mishandeld en misbruikt werden. Bij al deze groepen bleek in meer of mindere mate sprake te zijn
van het Stockholm-syndroom.
Psychologie, november 1993

Opvallend was dat Sabine, die het langst in gevangenschap had gezeten, zich vragen stelde over
het gedrag van haar ouders. Dutroux was geen onmens voor haar. Ze leed in het begin nog aan het
Stockholm-syndroom: het psychologische verschijnsel waarbij het slachtoffer zich aan de dader
hecht.
De Standaard, 27-12-96
Volgens Munante hadden zich tussen de gijzelaars en sommige gijzelnemers tijdens het 126 dagen durende drama vriendschapsbanden ontwikkeld. Dat fenomeen - waarbij daders en slachtoffers zich geleidelijk met elkaar gaan identificeren
- staat bekend als het Stockholm-syndroom.
NRCHandelsblad,
25-04-97
stoeien met iets, informeel voor 'zich op iets toeleggen; ergens mee bezig zijn'. Sinds de jaren zeventig in gebruik.
Stoeien met nieuwe software, wie het 't eerst onder de knie heeft.
Nieuwe Revu, 26-06-98
stoempen, wielertaal voor 'schonkig fietsen'.
De wielrenner oefent veel kracht uit o p de pedalen en fietst met heel het lichaam, niet sierlijk.
Oorspronkelijk in V l a a n d e r e n , nu ook in N e derland niet ongebruikelijk.
Ze kunnen hem drie keer lossen, maar Kuipertje
blijft net zo lang vechten, stoempen of harken tot
hij weer terug is.
Wieier Revue, 18-11-88
Poupou stoempte maar verder, hij had onze taktiek niet door.
Wielerexpress, 1988
Ik reed op souplesse, maar als het nodig was kon
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ik ook stoempen en sleuren.
De Tijd, 06-07-90
Hoorde hij Mart daar nou zeggen dat Danny Nelissen 'even stoempend en omslachtig de col opgaat als zijn oom commentaar gaf'? Of verbeeldde
hij zich dat nou...
HP/De Tijd, 11-07-97
Brabant is wielrennen, echt iedereen heeft daar
een racefiets. Mij trok het niet, het is stoempen en
een beetje tactiek.
Nieuwe Revu, 04-02-98
stoemper, wielrenner die stoempf.
In de zware etappes had hij veel weg van een
'armzalige stoemper'.
De Morgen, 30-06-88
Want ik ben een echte stoemper. Ik wil rijden en
rijden.
Vrij Nederland, 15-09-90
Nu kunnen de stoempers er en masse overheen,
nu worden de zwoegers niet beschimpt, aangeraakt en gehinderd door Het Volkse Volk.
Nieuwe Revu, 23-04-97
stoepzuiger, reinigingsapparaat w a a r m e e de
stoepen schoongeveegd w o r d e n ; vehikel met
een hydraulische a r m w a a r a a n een hogedrukwaterspuitinstallatie en een zuigmond bevestigd zijn.
Het staat vast dat de gemeente alleen al aan onderdelen voor de stoepzuiger 40.000 gulden uitgaf;
de technisch ambtenaar had ongeveer een jaar nodig om het apparaat te ontwikkelen.
NRC Handelsblad, 13-06-87
stofkam: d e - d o o r iets halen, iets erg grondig nakijken o p fouten, vergissingen of overbodige
uitgaven.
Stofkam. In: 'de stofkam door de begroting halen'. Bezuinigingsmethode. De stofkammethode:
zeer nauwkeurig uitpluizen van de begroting met
het doel nieuwe mogelijkheden voor bezuiniging te
vinden.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Samen met zijn partijgenoot Winnie Sorgdrager,
de veelgeplaagde minister van Justitie, voerde hij
een verfrissend proces van marktwerking en deregulering door, waarbij de stofkam door de Nederlandse wetten en regels werd gehaald...
Elsevier, 02-05-98
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stofzuiger, voetballer die technisch niet uitzonderlijk begaafd is, maar die door het vele werk
dat hij verzet onmisbaar is voor het t e a m . Zijn
specialiteit is het veroveren van de bal.
De buitenwereld immers mocht weten dat de
vroegere 'stofzuiger' van PSV en het Nederlandse
elftal, nu op z'n 46ste door het leven gaat als heer
in zaken.
Nieuwe Revu, 23-07-97
stoned als een garnaal, in hoge mate onder invloed van d r a n k of d r u g s . J e u g d t a a k Deze uitd r u k k i n g werd in de jaren zeventig populair gem a a k t door Van Kooten en De Bie.
We zijn zo stoned als een garnaal/stoned als een
garnaa/neem nog maar een haal/want stoned als
een garnaa/zijn we allemaal.
Koot en Bie: Stoned als een garnaal; Bescbeurkalender 1973
Zeker is het niet, maar bijna zeker is het wel: dit
meisje hoorde bij de tachtig procent gebruikers.
Zo stoned als een garnaal staart ze naar het vuurwerk dat oplicht aan de binnenkant van haar gesloten oogleden.
Trouw, 04-07-97
Hij is zo stoned als een garnaal en zal de hele
avond vechten tegen een onbedaarlijke lachkick.
De Morgen, 19-02-98
stoppen: de, alle-slaan door, men is in de w a r ,
overstuur, helemaal uit zijn lood geslagen,
w a a r d o o r een panieksituatie o n t s t a a t . Sinds
het begin van de jaren tachtig.
Een enkele keer klinken er opmerkingen als 'die
moet je naar de gaskamer sturen'. Onopgemerkt
ga ik nooit voorbij. Natuurlijk denken er velen dat
bij mij de stoppen zijn doorgeslagen; ik zeg dan altijd dat gek zijn bij mijn volle verstand prettig is.
Elsevier, os-12-87
Zoals Wim de Bie na veel geduld uitbarst tegen
de opdringerige brievenschrijver, zo ongeveer sloegen ook bij mij de stoppen door.
Trouw, zi-o3-91
Af en toe lijken bij milieu- en natuurminnend Nederland alle stoppen doorgeslagen.
HP/De Tijd, 09-0 s-97
Geen Tom Steels meer in de Tour omdat bij de
Mapeisspurter alle stoppen doorsloegen en hij in
volle spurt met zijn drinkbus naar een kollega
gooide.
De Morgen, 11-07-97

stoppertje, gratis of goedkope advertentie
w a a r m e e de overgebleven ruimte in een k r a n t
gevuld w o r d t ; vluchtig of humoristisch nieuws
d a t m o e t dienen o m een gat te vullen.
En daarmee schaarde de krant zich in de rij van
voornoemde buitenlandse kranten, waarin geen
enkele melding werd gemaakt van de koninklijke
meningitis, zelfs niet in het society-rubriekje van
de I H T , People, ook niet als koploos 'stoppertje',
dat elke redacteur bij de hand heeft als er gaatjes
moeten worden gevuld.
Haagse Post, 15-08-87
In zijn Volkskrant-tijd woonde hij in Amersfoort
en kon hij constateren hoe een klein nieuwsbericht, door de Volkskrant als 'stoppertje' gebruikt
- het had toevallig de juiste lengte en vormde een
leuk contrast met de berichten ernaast - de volgende dag door de Amersfoortse Courant als groot
nieuws werd gebracht.
Vrij Nederland, 09-03-96
straathoekwerker (<— Eng. streetcorner
worker\
eveneens in het Frans: travailleur de rue), welzijnswerker die straatjongeren helpt. Sinds het
begin van de jaren tachtig.
Het straathoekwerk in Vlaanderen is effectief,
maar de resultaten zijn niet altijd zichtbaar.
Straathoekwerkers krijgen ook te weinig omkadering en worden onderbetaald.
De Morgen, 11-01-97
Dat straathoekwerkers niet altijd en overal dezelfde probleemgroepen en individuele 'gasten'
aanspreken, is duidelijk. In eerste instantie moet
een goed straathoekwerker het deviante levenspatroon van zijn veelal gemarginaliseerde 'gasten'
aanvaarden zonder zichzelf te verliezen.
Knack, 18-06-97
straatvechten, in het o p e n b a a r scherp uitvaren,
een harde confrontatie niet uit de weg gaan;
met n a m e in de politiek: het oplossen van p r o blemen via de pers in plaats van binnen het kabinet.
Straatvechten: de politieke problemen niet binnen het kabinet maar via discussies en interviews
in de pers tot een oplossing trachten te forceren.
Ook wel: 'over straat rollen' genoemd.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
straatvechter, iemand die doet aan
ten'.

straatvech-

'Kok is geen killer, hij maakt het niet af,' zegt een
ervaren waarnemer. 'Kok is geen straatvechter,'
observeert een woordvoerder van een CDA-minister.
de Volkskrant, 15-10-88
Een portretje van gewestelijk PvdA-bestuurder
Jan Nagel - de straatvechter van de rode familie is de bijdrage van De Groene Amsterdammer ^an
de WAO-berichtgeving.
Trouw, 15-08-91
Margaret Thatcher was een straatvechter. 4 a n
edele gedachten had zij een broertje dood.
Elsevier, 16-04-94
Dat was te verwachten: al meer dan dertig jiar is
hij de supermacho onder de ondernemers. Hej: levensverhaal van een razende straatvechter uit
Leeuwarden die het concern in Eindhoven voorgoed zal veranderen.
Nieuwe Revu, 02-01-9-7
Maar van het uiten van dreigementen houdt] ze
niet. Ze is geen straatvechter.
Vrij Nederland, 03 -05-97
strafbankje, aan de beurs: fictieve plaats w a a r
effecten n a a r t o e verwezen w o r d e n w a n n e e r ze
geschrapt w o r d e n . Z e m o g e n d a n niet meer op
de officiële beurs verhandeld w o r d e n .
Het noodlijdende automatiseringsfonds HC£
wordt door de Amsterdamse effectenbeurs na^ar
het 'strafbankje' verbannen. De beurs maakte gisteren bekend dat met ingang van 9 juni de officiële
notering van H c s zal worden geschorst.
Het Parool, 06-06-92
De Ondernemingskamer van de Amsterdamse
rechtbank stelde een enquête in; directeur Gregor
Witteveen en president-commissaris Meier Mattern vlogen elkaar van begin af aan in de haren; de
Amsterdamse beurs verwees het fonds naar haar
'strafbankje'; en uiteindelijk greep zelfs de toezichthoudende Nederlandsche Bank in.
Elsevier, 27-06-92
Het strafbankje, de rubriek 'niet officieel genoteerd', bevat behalve HCS dubieuze aandelen als
Air Holland - de oude vennootschap - Bredere, Infotheek, Medicopharma, Nederhorst, Tilburgsche
Hypotheekbank en VHS Onroerend Goed.
Vrij Nederland, 11-07-92
strak, informele jeugdtaal voor 'fantastisctj; erg
goed'. M i d d e n jaren tachtig populair geworden.
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Sinds Ruud Gullit het woord onlangs nog eens
aan Jan Lenferink uitlegde is 'strak' hèt tienerwoord in opkomst. Ook 'strak' stamt waarschijnlijk uit de Surinaamse scene, afgeleid wellicht van
'sharp', of 'straight', en staat voor alles wat deugt.
Een mooi doelpunt noemt Gullit 'een hele strakke'.
Ook op Jan Lenferinks kapsel was de kwalificatie
volgens Gullit van toepassing. In de sportschoolscène wordt het woord gebruikt in een meer letterlijke betekenis voor: goed getrainde spieren en lichamen. Al met al vormt 'strak' een serieuze kandidaat voor een plaats in de galerij 'gaaf', 'stijl' en
'wreed'.
Jan Kuitenbrouwer: Turbotaai. Van socio-babble
totyuppie-speak,
1987
Oké, laten we eerlijk zijn: rap en HipHop zijn onwijs strak zolang je er maar niet een hele elpee naar
hoeft te luisteren.
Muziek Express, mei 1988
strandchampetter, in Vlaanderen: oriëntatiepaal aan de k u s t , vnl. bedoeld voor kleine kinderen die makkelijk de weg of h u n ouders
kwijtraken. De paal steekt drie meter boven het
zandoppervlak uit en torst een kindvriendelijke
figuur: een s t r a n d b a l , een treintje, een b a n a a n
enz. —»verdwaalpaal'.
Op het strand van Middelkerke werd gisteren
de eerste van een reeks van 120 'strandchampettertjes' neergezet. Deze oriëntatiepalen zullen
in de komende dagen in al onze badplaatsen uit
het zand rijzen. Ze moeten een einde maken aan
het verdriet en de angst van de vele honderden
kinderen die jaarlijks op onze stranden verdwalen.
De Morgen, 30-03-91
streamer (<— Eng.), eenregelige k o p die over de
volledige breedte van een k r a n t e n p a g i n a prijkt.
Meestal een citaat uit het artikel d a t erop volgt.
Een der kenmerken van de sensatiepers.
Ik heb niets tegen streamers (in het geval van het
A D : de 'chocoladeletterkoppen' waarmee de voorpagina iedere dag opende, red.). Maar bij het AD
was het een bureaucratische handeling geworden.
Er werd altijd maar verondersteld dat een streamer
werkte en waarom? Het was regel.
Trouw, 10-09-93
Een leuk idee: Playboy met op de omslag een
streamer met: 'Voortaan zonder kinderen!'
Vrij Nederland, 12-11-94
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1 Is een mooi blad geworden. De Morgen. (iraciruze letter, luchtige streamers.
HP/DeTijd, <n-o6-9.ï
streetcornerwork (<— Eng.), straathoekwerk;
welzijnswerk voor straatjongeren, verricht
door een
streetcornerworker'.
Streetcornerwork richt zich op de Amsterdamse
Bijlmer.
Nieuwe Revu, 10-12-97
streetcornerworker (<— Eng.), iemand die streetcornerwork* verricht; voor de definitie zie
straathoekwerker
.
'Streetcornerworkers' beschuldigen 'afkickboerderijen' ervan fascistoïde therapieën te hanteren.
Piet Piryns en Kees Schaepman: Verslaafd in Nederland, 1982
De 'streetcornerworkers' Guy en Jos vermoeden
dat er ook crack of een andere nieuwigheid in
speed gemengd is, omdat een paar mensen de afgelopen week heel raar deden.
De Morgen, 21-11-86
In het stadhuis liggen stapels - in de regel geheim
gehouden - hoogst verontrust getoonzette verslagen van 'streetcornerworkers' over de probleemgroep nummer één.
De Groene Amsterdammer,
24-08-94
street-credibility (<— Eng.), geloofwaardigheid.
Vooral gezegd m.b.t. r o c k m u z i k a n t e n .
Sirenezang in de twintigste eeuw, die in niets verbonden is met rock 'n' roll-begrippen als 'dansbaarheid' of 'kloten', 'street-credibility' of andere
hedendaagse dogma's.
Vinyl, mei 1986
'Heavy', maar een relativerend ingestelde bewoner, jong, 'streetwise' en trots op zijn 'streetcredibility', geeft de voorkeur aan het minder alarmerende funky: voor geen stadsdeel zijn de wachtlijsten van Herhuisvesting zo lang als voor wat de politie het Tweede District noemt.
Elsevier, 21-06-86
Cro-Mags komt uit The Bronx en een betere reden tot 'street-credibility' was nog nooit te vinden.
Oor, 13-06-87
Ook de groep Age of Chance meet zich 'street
credibility' aan...
Fabiola, mei 1 988
Hoe moest je, als de dag echt begon, na de
schoolbel, in zulk een tenue de nodige 'street credi-

bility' verwerven om een amoureuze escapade tot
een goed eind te brengen?
DS Magazine, 06-09-96

lijker te stressen, zo niet permanent gestreste wezens aan het worden.
Elsevier, 22-11-97

streetwise (<— Eng.), op de h o o g t e van alles w a t
op de straat gebeurt; gewiekst; in staat zich te
redden in een lastige, bedreigende omgeving.
Eindelijk komt de star zelf op. Hij is de perfecte
samenvatting van de 'eenheid in verscheidenheid'
die de zaal kenmerkt: hij is macho en tegelijkertijd
gemaquilleerd, naïef maar net zo goed streetwise
en cool...
Karla Fohrbeck en Huuh Kuijpers: Van totem tot
lifestyle, 1987
Inter was voor Bergkamp een kwelling, maar hij
werd in Milaan wel 'streetwise'.
Vrij Nederland, 20-12-97

stressy (<— Eng.), informeel voor 'zenuwachtig;
onderhevig aan stress'.
Ik wil heel graag een blad opzetten, world wide,
controlled circulation. Dat is ook heel stressy £n ik
kan alleen maar onder spanning werken.
Lisette Thooft en Deborah Berkeljon: Echte puppies zijn geen yuppies, 1986

strepen, zie citaat.
Z o is 'strepen' het door het werk van anderen zetten van je eigen 'tag', een gestileerde naam. En
bomben is de graffitivakterm voor wat leken geklad zouden noemen. Ten slotte is een piece een
zeer grote graffiti met ingekleurde vlakken, en een
burner een mega-piece met poppetjes en alles erop
en eraan.
Diederik van Loggem: Jeugd. Probleem van ouderen, 1989
stressbestendig, bestand tegen het werken onder spanning. Dit w o o r d duikt vooral o p in personeelsadvertenties .
En hier heb ik een advertentie voor een vacature
waarin staat: 'Enthousiaste receptioniste gezocht.
Representatief, stressbestendig en niet rokend.'
HP/De Tijd, 29-08-97
stressen (mog. o.i.v. A m . to stress), onderhevig
zijn aan stress; onder te veel spanning werken;
overspannen reageren; zenuwachtig zijn. Informeel; oorspronkelijk jeugdtaak Al in 1986 gesignaleerd door Onze Taal.
Ik was niet gestresst, niet opgefokt, ik was niks.
Ik was kalm.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Toen zat ik echt te stressen; de eerste keer in zo'n
zaal.
de Volkskrant,
20-0j-94
Voor veel mensen is verhuizen stressen.
Trouw, 06-06-97
Nederlanders zijn in die visie überhaupt makke-

strijkijzer, in wielerslang: renner die slechts
m o e i z a a m v o o r u i t k o m t , die niet kan sprintjen.
Haghedooren is een 'strijkijzer' als het op sporten aankomt.
De Morgen, 18-07-86
Het zou al te stom geweest zijn indien een strijkijzer als ik bij al die spurters was blijven zitten.
De Morgen, 29-06-87
string (<— Eng.), voor de definitie zie G-string*.
De minimale bikini verschijnt voor het eerst op
de stranden in de jaren zeventig. Het ding heetj
'string' en bestaat uit drie driehoekjes bijeengehouden door koordjes.
Snoecks 1983
stringer (<— Eng.), jargon voor 'freelancecorrespondent van een k r a n t ' .
De persdienst werd bediend door in Palestijnse
steden en dorpen werkzame stringers die het Jbruzalemse hoofdkwartier van een onophoudelijke
stroom van informatie voorzagen over het verpop
van de intifadah.
NRC Handelsblad, 07-05-88
Als stringer ging ik voor de Agence France P^esse
naar Pakistan om de afscheidings-oorlog te vdrslaan.
HP/De Tijd, 22-11-91
Ze hebben lokale 'stringers' in dienst die alleys in
de stad goed in de gaten houden.
Jan Donkers: Reizen maakt rijk, 1991
Naast een kleine veertig journalisten op het
hoofdkwartier, heeft de krant zestien stafmehsen
verspreid over de wereld en honderden stringers.
de Volkskrant, 13-03-93
In de grote Amerikaanse steden is een nieuw ras
van beeldenjagers geboren. In Los Angeles hetfen ze
stringers, een woord uit de heroïsche tijd van de
vooroorlogse pers. De huidige stringers hebbén
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echter niets met hun voorgangers gemeen. Het zijn
onafhankelijke cameramensen, eenlingen die hun
eigen weg gaan, op zoek naar aktie en bloed.
De Morgen, 16-10-93
stripotheek, instelling die strips uitleent aan het
publiek tegen betaling. —> speelotheek*.
Begin juni startte boven de koffiekelder van het
St. Michielsplein de eerste Gentse stripotheek.
Metro, 30-06-83
strippenkaart, plaatsbewijs voor bus, t r a m en
sommige treinen, bestaande uit een aantal
strippen die per rit afgestempeld moeten worden. Sinds het begin van de jaren tachtig.
Toen ze de chauffeur haar strippenkaart gaf
greep hij meteen haar hand en vroeg of ze vanavond vrij was.
Marga Minco: De val, 1983
Met opbrengsten bedoelt VSN het bedrag dat reizigers aan strippenkaarten uitgeven én de subsidie
die de rijksoverheid bijpast.
Elsevier, 05-07-97
strontkoers, pejoratieve aanduiding voor een
weinig prestigieuze of slecht georganiseerde
wielerwedstrijd.
Aan de vooravond van Parijs-Roubaix verscheen
er in de zaterdagse kleurenbijlage van de Franse
sportkrant PEquipe een interview met de laatste
Franse winnaar van de 'strontkoers' door de Hel
van het Noorden.
Wieier Revue, 28-04-89
Ik was eerlijk gezegd wel een beetje bang dat Post
ze allerlei strontkoersen zou laten rijden.
Vrij Nederland, 24-03-90
Nu blijkt Sanders, arts van de ploeg Gisbers, het
verboden testosteron te hebben toegediend aan Jacobs na De Panne, nader aangeduid als 'strontkoers', omdat hij meende dat de zieke Jacobs dringend in aanmerking kwam voor een medisch verantwoorde ondersteuning.
Het Parool, 20-07-91
Maar toen hij hoorde van het salaris ('een habbekrats') en het programma dat de ploeg zou rijden
('allemaal Portugese strontkoersen'), koos hij definitief voor zijn baan: voorman in het magazijn
van Blokker.
Vrij Nederland, 17-04-93
stroppenpot, financiële reserve van banken voor
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tegenvallers. Informeel; de officiële term 1 >
VAR, acroniem van Voorziening Algemene Be
drijfsrisico's.
Het publiek kan wel zien hoeveel de banken jaar
lijks aan de stroppenpot toevoegen.
Vrij Nederland, 07-01-88
Na de verlaging van de dotatie aan de VAR (stroppenpot) over 1987 van 800 naar 600 miljoen gulden nemen we aan dat er voorlopig geen ruimte is
voor een verdere verlaging.
Elsevier, 26-07-88
Een bankier als Wijffels-die bij de Rabo alleen
al een stroppenpotje van 3,5 miljoen b e h e e r t - p o pelt evenmin om vier jaar in de oppositiebankjes te
mogen zitten.
Elsevier, 08-07-97
Een jaar na de overname moest Credit Lyonnais
al een miljard gulden (duizend miljoen) in de zogenaamde stroppenpot van de nieuwe aankoop pompen.
Nieuwe Revu, 19-11-97
stufi, verkorting van studiefinanciering,
de regeling m.b.t. de studiebeurzen. Sinds 1 9 8 6 .
Meestal in samenstellingen als
stufigerechtigde,
stufistelsel,
stufiivet.
Ten tweede heeft men aangenomen dat een aantal mensen dat wel recht had op een beurs, die niet
zou aanvragen; zo schatte men dat twintig procent
van de 24-jarige 'stufi-gerechtigden' in het wetenschappelijk onderwijs géén beroep zou doen op de
WSF.

Elsevier, 26-07-88
Deze misgeboorte uit 1986 van de toenmalige
onderwijsminister Wim Deetman luidde een periode in van administratieve chaos en elkaar in ras
tempo opvolgende bezuinigingen in de studiefinanciering. In de daaropvolgende jaren werd het
zo moeizaam geïntroduceerde 'stufi-stelsel' afgebroken.
Elsevier, 19-11-96
stuk zitten, niet meer verder k u n n e n ; de bodem
van zijn krachten bereikt hebben. Vooral in de
sport.
'Als ze stuk zit op de schaats spreekt ze met boven,' zegt moeder Van Gennip stellig.
Elsevier, 0^-07-88
Capiot zat ineens helemaal stuk.
Wieier Revue, 17-03-89
Eerst laat ik mij er een paar dagen afrijden, dan

denkt iedereen: die Nelissen zit ook lekker stuk,
die mag wel mee in een ontsnapping.
Elsevier, 12-07-97
stuk(je), cliché voor 'hoeveelheid': een stukje
warmte; een stukje ondersteuning; een stukje
invulling enz. Sinds het m i d d e n van de jaren
tachtig in gebruik.
Ja, dat is het verschil... voor mij zitten er allerlei
handvatten aan, en dat geeft toch een sterk stuk
herkenning.
Jan Kuitenbrouwer: Turbotaai. Van socio-babble
tot yuppie-speak, 1987
Stuk. Door de vele (Kamer)stukken die zij tot
zich moeten nemen beïnvloed woordgebruik, in de
zin van 'De regeringspartijen hebben een stuk water in de wijn gedaan', 'De minister heeft een stuk
bewogenheid op tafel gelegd', dit alles in het kader
van 'een stuk duidelijkheid (!) naarde burger toe'.
Albert Hofstede: Parlementaal. Een verwarrend
woordenboekje,
1991
Stukje. Ooit een modeterm uit de softe sector, nu
vast onderdeel van het managersjargon. Betekenis
zweeft tussen 'beetje' en helemaal niets. 'Ik probeer toch een stukje begeleiding, een stukje enthousiasmering te brengen.'
Pieter Kort: Bisnisbabbel, 1996
stuud(je);stuut, iemand die v o o r t d u r e n d met
zijn neus in de boeken zit; leerling die o p overdreven wijze uit is o p goede cijfers; studiebol.
M i n a c h t e n d jeugdslang.
Als de groepsnorm bijvoorbeeld voorschrijft dat
je op school geen donder uitvoert, worden vaak de
leerlingen gepakt die wel studeren. 'Stuudjes' worden die dan genoemd.
Elsevier, 31-10-87
Ik heb eens een spreekbeurt gehouden over hoe
het eigenlijk is om een 'stuud' te zijn.
Club, maart 1988
Geen scheldwoord zo dodelijk als 'stuut', studiehoofd.
Elsevier, 16-11-91
En het gymnasium lijkt meer dan ooit de broze
vrijplaats van wat tegenwoordig die 'vieze stuud'
wordt genoemd.
de Volkskrant,
14-12-91
De Marokkaanse Karima is 'een stuud' en ze zit
op een 'jodenschool'.
de Volkskrant, 15-05-98

stuwmeer, figuurlijk voor 'grote hoeveelheid;
voorraad'.
Door de aanwas van de asielaanvragen en de omslachtige procedures is er een groot stuwmeer ontstaan van asielzoekers die - vaak na jaren - nog altijd geen antwoord hebben op de vraag of ze in Nederland mogen blijven danwei terug moeten naar
hun land van herkomst.
de Volkskrant,
24-08-91
Wie kent (al dan niet uit eigen ervaring) niet jie
door ATV toegenomen werkdruk en de beruchte
'stuwmeren'van vrije dagen.
Trouw, 27-08-93
Vooral sinds de introductie van een 36-urige
werkweek hebben ambtenaren van Economische
Zaken een stuwmeer aan verlofdagen.
Elsevier, 10-01-98
De stuwmeren van vrije tijd ontstaan echter door
inflexibel roosteren, niet omdat er geen behoefte
aan is.
Trouw, 06-02-98
als metafoor in de politiek: onuitgegeven b£grotingsgelden w a a r v a n de bestemming al Is
goedgekeurd. De term dateert van begin jaifen
tachtig.
De Commissie voor de Milieu-Effect Rapportage
maakt zich zorgen over het steeds diepere stuwmeer van projecten.
Elsevier, 13-06-92
De relatief hoge korte rente zorgt er dan voo^r dat
de marktpartijen hun middelen liquide - vrijviel
direct opvraagbaar - houden. Zo'n stuwmeer
vormt juist een grote bedreiging voor de koers^stabiliteit van de gulden, omdat het voor speculatieve
doeleinden gebruikt kan worden - zelfs een va lutacrisis kan uitlokken.
Elsevier, 28-08-93
Stuwmeer: een opeengehoopte hoeveelheid £eld
op de begroting waarvoor de bestemming is goedgekeurd maar dat om politieke redenen nog njet
werd uitgegeven, zoals de ontwikkelingshulp aan
Suriname.
Emile Bode en Menzo Willents: Binnenhofba'rgoens, 1997
subsidiariteit, het principe d a t de Europese G e meenschap alleen die activiteiten controleert
die niet door de lidstaten zelf k u n n e n w o r d e n
gecontroleerd. Een groot a a n t a l beslissingen
w o r d t niet meer o p nationaal niveau genothen.
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De milieuproblematiek en ontwikkelingen zoals internationale migratie kunnen enkel nog
supranationaal w o r d e n opgelost. Dit beginsel
vindt zijn oorsprong in de pauselijke encycliek
Quadragesimo
anno van T 5 mei 1 9 3 1 . In toepassing op België betekent het dat de Gemeenschappen en Gewesten alles regelen en d a t de
federale overheid pas optreedt w a n n e e r dit
strikt noodzakelijk is. H e t strafprocesrecht
kent de t e r m vanouds in de betekenis 'geen
zwaardere opsporings- of dwangmiddelen toepassen d a n noodzakelijk is'.
Voor- en tegenstanders spreken zich uit over Europa '92, Elsevier geeft antwoord op de twaalf vragen die de huiverige Europeaan nooit stelde, het
EG-toverwoord 'subsidiariteit' gaat op de snijtafel
en zelfs Marx blijkt gelijk te hebben.
Elsevier, 19-09-92
De rest van de forumleden grossierde van meet af
aan in 'intergouvernementele conferenties', 'federale besluitvorming' en 'subsidiariteit', zodat de
eerste vragensteller in de beste PvdA-traditie vroeg
of dat allemaal wat simpeler kon.
HP/De Tijd, 02-10-92
Tot concrete afspraken over het 'subsidiariteitsbeginsel' - het toverwoord waarmee de Denen en
de Britten ervan moeten worden overtuigd dat de
EG zich niet zal bemoeien met zaken die op nationaal niveau thuishoren - kwam het evenmin.
Het Parool, 17-10-92
Volgens diplomaten vertoont Frankrijk plotsklaps een grote interesse voor 'subsidiariteit', het
jargon-begrip voor beperking van de Brusselse bemoeienis met nationale aangelegenheden.
de Volkskrant, 14-08-93
sucker (<— Eng.), informeel voor 'onnozele hals;
sukkel'. O n d e r liefhebbers van hiphop* een geliefd scheldwoord.
Toen alles goed en wel klaar was kwamen drie
suckers de hele trapeze vernielen.
Vrij Nederland, 13-10-84
Door een volkomen overbodige, uitsluitend door
schrik over opiniepeilingsuitslagen ingegeven rel is
de W D haar aardige, gespeelde middenpositie
kwijtgeraakt. Daar gaat het CDA weer zitten, lonkend naar de PvdA-en daar zullen die socialistische suckers weer in trappen.
Vrij Nederland,
io-n-84
De Cameraman (Ned.i, 0.20 u), een ouwe taaie
met geboren sucker Buster Keaton.
Humo, 11-04-85
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1 )ie linkse "suckers' hoefden nog net niet op de t.i
fel te dansen.
Haagse Post, 26-09-87
Suckers zijn er bij Public Enemy in elk geval nier
re vinden.
Backstage, oktober 1988
En nog konden ze me niet te pakken krijgen. Suckers.
Bert Hiddema: Piri-piri, zonder jaar
sufferdje, in Nederland: spottende slangbenaming voor een regionale k r a n t , streekkrant.
Uit deze jubileumcatalogus blijkt dat de firma op
wereldniveau opereerde. De advertentietarieven
van alle kranten en tijdschriften die in 1925 op
deze aardbol verschenen zijn in dit vuistdikke boek
getabelleerd. Tot en met de 'sufferdjes' die een of
twee keer per week verschenen.
de Volkskrant, 29-06-85
Maar het probleem is altijd dat de 'lezers' absoluut niet van veranderingen gediend zijn. Die willen gewoon het oude sufferdje in de bus.
Vrij Nederland, 07-09-85
The Trentonian heeft een columnist, Nicholas
von Hoffman, van wie ik dacht: dat kan niet veel
zijn, de blitzmaker van het plaatselijke sufferdje.
NRC Handelsblad, 17-05-86
En het is zeker niet de bedoeling om van 'Het Parool' een Amsterdams sufferdje te maken.
de Volkskrant, 27-06-87
sufkut, slang voor 'suf iemand'. Kan zowel een
m a n als een v r o u w zijn.
... als koffiegasten treden daar namelijk de droevigste sufkutjes in op en zo nu en dan komt er ook
een lulletje rozenwater langs.
Nieuwe Revu, 18-03-98
suikerspin(kapsel), bepaald soort dameskapsel
waarbij het h a a r o m h o o g is getoupeerd. De
term werd al in de jaren zestig gebruikt (zie eerste citaat), m a a r werd pas echt populair in de
jaren tachtig. In Amerika spreekt men van een
beehive.
Zo'n griet moet rechtop de kar in vanwege het
suikerspinsel...
Harry Boting: Wie geeft me de jatmousï, 196 s
Geen extrovert voorkomen met de bijna onvermijdelijke suikerspin op het hoofd.
Oor, 1 2-08-81
En als die vrouwen suikerspinnen droegen en

zich zo machtiger voelden binnen het systeem
waartegen ze zich teweer stelden, waarom zouden
wij er dan een punt van maken?
Opzij, januari 1987
En daar zaten al die jongens en meiden met suikerspinnen en vetkuiven.
Oor, 14-11-87
Destijds was ze de publiciteitsvrouw van deze
roemruchte feministische actiegroep en ze weet
nog goed waar deze foto van haar met suikerspinkapsel is gemaakt.
Opzij, maart 1988
Een passend uiterlijk, compleet met getoupeerde
suikerspin op haar hoofd.
Pop foto, juni 1988
... er liep een juf met suikerspinhaar en een doorkijkbloes door het middenpad.
H.P. de Boer: De heksenkring en andere verhalen,
1990
Anders dan de meesten draagt ze het haar niet in
een suikerspin, maar in een 'French roll' achterop
het hoofd, zoals Grace Kelly.
NRC Handelsblad, 27-08-93
Met Etna Vesuvia, die de combinatie van een buitengewoon krachtige stem en een torenhoog 'suikerspinkapsel' tot handelsmerk verhief, bereisde
hij drie seizoenen het land.
Vrij Nederland, 13-05-95
suite (<— Eng. 'rij, reeks'), softwarepakket; bundeling van een of meer p r o g r a m m a ' s , bijvoorbeeld een tekstverwerker, rekenblad en d a t a b a se, die als één geïntegreerd geheel te k o o p zijn
en w a a r v a n alle onderdelen precies hetzelfde
werken.
Dit boek, zoals de schrijver zegt, helpt je op je
ontdekkingsreis door de suite.
Computer thuis in bedrijf, december 1997
superheffing, d o o r boeren te betalen toeslag o p
de melkproductie die het voorziene k w a n t u m te
boven gaat.
De zwarte melk-handelaars zeggen een gat in de
wet te hebben gevonden. Op termijn zou hierdoor
zelfs het systeem van superheffing worden opgeblazen. Landbouw bestrijdt echter de geldigheid
van de constructie. Deze behelst dat 'inzamelaars'
melk ophalen bij boeren zonder die melk formeel
te kopen. Daarom dragen zij ook geen superheffing af.
NRC Handelsblad, 23-03-90

Sinds de invoering van de zogeheten 'superheffing' in 1984 draait in de melkveehouderij veel
om zogeheten melkquota.
Elsevier, 22-08-98
Na de superheffing en de sterfte onder hun koeien, wilden ze minder afhankelijk zijn van melkkoeien.
HP/DeTijd,
02-10-98
superskunk, Nederlandse hasjvariëteit. —>

skunk*.
De jongens en meisjes zeggen 'meneer' en 'u'.
Maar als het deksel opengaat ontpoppen ze zicrj
als ware kenners van het geestverruimende rokertje. 'Heeft u ook superskunk?' vragen ze dan.
Nieuwe Revu, 30-10-96
surfen, r o n d h a n g e n o p het Internet*; zich vaii
de ene server* n a a r de andere bewegen, al naar
gelang de mogelijkheden van hypertekst*; o è
zoek gaan n a a r websites*, n a a r plaatsen waa^r
bedrijven, organisaties of andere internetter^
h u n stekje hebben. —> sekssurfen*.
De tijd dat enkel computerfreaks in staat waren
om op de golven van Internet te surfen is al een
tijdje voorbij.
De Morgen, 03-05-95
Vooral een goede browser voor het Net lijkt njij
voor het overige ook onontbeerlijk, ik bedoel, zonder een goeie grafische front end lijkt het mij onmogelijk om als niet-specialist op het Net te ga^n
surfen.
Wave, juni 1995
Vervolgens surfen we naar de welkomstpagir^a
van Planets concurrent World O nline.
Elsevier, 05-10-96
Dit is geen toeval, want deze site moet wordeh
uitgebouwd tot één centraal punt vanwaar uit e
verder kunt surfen naar diverse overheidsinstellingen of één bepaalde dienst.
Clickx, 10-10-96
In de Verenigde Staten en Canada, het thuisland
van Corel, surft al één op de vijf inwoners regejmatig over het Internet.
Personal Computer Magazine, januari 1997
surrogaatmoeder (<— Eng. surrogate
mother),
voor de definitie zie draagmoeder*.
De marktwaarde van negen maanden zwangerschap is iets minder dan dertigduizend guldeni Althans: dat betaalt het Amerikaanse Centre for Sur-
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rogate Parenting aan surrogaatmoeders voor her
'verhuren' van hun baarmoeder.
Vrij Nederland, 01-09-84
survivaltocht,-toerisme (<— Eng.), overlevingstocht door een wild en o n b e w o o n d gebied,
waarbij de trekker m o e t zien verder te komen
o p eigen kracht en met een zgn. survival kit of
overlevingsuitrusting. In de jaren tachtig populair geworden. Vaak als alternatieve vorm van
toerisme, m a a r ook als een soort therapie voor
ontspoorde jongeren.
Gevaarlijk doen tijdens de vakantie is de trend
van de laatste jaren. Maar zonder gevaar is het
niet. De naam zegt het al: survival-toerisme - zien
dat je het er levend van af brengt.
Trouw, 29-10-88
Na de survivaltochten in de Ardennen, de primal
scream-sessies en de holistische trainingen bestaan
er nog steeds managers die hun werk niet aankunnen.
Haagse Post, 04-02-89
sushi (<—Jap.), hapje uit de Japanse keuken, bestaande uit koude gekookte rijst en r a u w e vis,
op smaak gebracht met azijn en meestal met
toevoeging van zeewier. In Amerika is sushi als
een variant op fast-food* verkrijgbaar. Toch is
het een van de h o o g t e p u n t e n van de Japanse
eetcultuur. Er w o r d e n alleen zuivere en gezonde
ingrediënten gebruikt, geen vet of suiker. In
A m s t e r d a m - Z u i d werd in 1989 de eerste Nederlandse sushibar geopend.
Je kunt in 'Kaiko' eten, maar ook alle soorten
sushi afhalen.
NRCHandelsblad,
22-04-89
En als er geen omroep is die dat wil uitzenden,
dan laat ik de band alleen aan mijn kinderen zien.
Daarna kan ik altijd nog een sushirestaurant in
Hilversum beginnen.
Vrij Nederland,
16-10-9}
Rare jongens, die Japanners. Net zijn we eraan
gewend ze overal met fototoestel, mini-GSM of
bakje sushi aan te treffen, of ze hebben alweer een
nieuwe gadget.
De Morgen, 24-01-9-/
Je eet er wat rauwe tonijn, een dim summetje,
sushi, een Pekingeend.
Elsevier, 05-04-97
Japanse restaurants en sushi-bars zijn erg in opmars in Soho.
HP/De Tijd, 09-05-97
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SUT, acroniem van selectieve uittreding; m sommige beroepsgroepen bestaande variant op de

VUT.-^ TUT.
Hen van de belangrijkste eisen is het invoeren van
een zogenaamde Sut-regeling (selectieve uittreding), die het de machinisten mogelijk moet maken
om desgewenst op 5 5-jarige leeftijd uit te treden.
NRC Handelsblad, 07-02-87
swingbeat (<— Eng.), agressieve, harde zwarte
dansmuziek. Sinds ca. 1988 populair geworden.
De fusie van elementen uit de 'hiphop' met die uit
de 'soul' is de belangrijkste ontwikkeling in de
mainstream dansmuziek van de afgelopen tijd. Alles wijst erop dat deze zogenaamde 'swingbeat' uit
zal groeien tot de populairste dansmuziek van begin jaren negentig.
Oor, 1 5-07-89
o j 's ontdekken dat menig swingbeat-nummer
moeiteloos tussen de raptracks in gedraaid kan
worden.
Oor, 1 }-o 1-90
Muzikaal beweegt het album zich tussen jaren
negentig disco-funk, swingbeat, rock- en radiopop.
de Volkskrant, 28-05-93
De muziek van Diana King scharen we onder het
kopje 'Swingbeat', een genre dat, zoals we op
'Tougher & Live' kunnen horen, de dame ook live
uitstekend beheerst.
HP/De Tijd, 07-02-97
symfo, afkorting van symfonische
popmuziek.
De term werd al in de jaren zeventig gebruikt.
De muzikale invulling is deels pop, deels symfo
en er is zelfs een vleugje jazz te bespeuren.
Oor, z 1-02-98
symmys, p a l i n d r o m e n . Dit w o o r d werd in 1991
gelanceerd door columnist Battus (H. Brandt
Corstius), als Nederlandse (?) tegenhanger van
het Duitse
Retrowörter.
Woorden als 'pop', 'lepel' en 'parterretrap' heten
in het boek 'keerwoorden' en zinnen die we achterstevoren kunnen lezen ('Mooie zeden in Ede, zei
oom') noemt Battus 'symmys' (enkelvoud: symmy). Dit om duidelijk te maken dat het om één
nauw omschreven groep zinnen gaat. Het woord
'symmys' is nieuw. Battus wilde natuurlijk een Nederlandse tegenhanger van Retrowörter (Duits

voor 'palindromen'). We moeten afwachten of het
woord de woordenboeken zal halen.
NRCHandelsblad,
06-12-91
Nederlanders schrijven van links naar rechts.
Veel buitenlanders schrijven van rechts naar links.
Opperlanders verzinnen zinnen die van voor naar
achter en vice versa hetzelfde zeggen: 'Mooie zeden in Ede, zei oom.' Vroeger heetten zulke zinnen
palindromen. Battus, bekend van de 'Opperlandse
taal- en letterkunde,' noemt ze 'symmys' en verzamelde er vijfentwintighonderd.
Onze Taal, december 1991

systeemhuis, zie citaat.
Toen de eerste geruchten over de komst van de
'Silverlake' werden verspreid, stokte de handel in
de systemen 36 en 38. De prijzen op de tweedehandsmarkt daalden en de brokers probeerden snel
hun magazijnen leeg te maken, terwijl sommige
'systeemhuizen', bedrijven die kant-en-klare computersystemen leveren, al adverteerden met de
(vermoede) kwaliteiten van de nieuwe computer.
Vrij Nederland, 13-07-91

synthipop, popmuziek w a a r i n de synthesizer
een belangrijke rol speelt. H e t genre en de t e r m
sinds het begin van de jaren tachtig.
Evenmin vervalt hij tot doorzichtig plagiaat, hetgeen niet gezegd kan worden van menige synthipopgroep.
Oor, 26-01-83
sysop (<— Eng.; acron. van system operator), iem a n d die toezicht h o u d t o p een
bulletinboard*.
Zijn t a a k bestaat er o.a. in nieuwe gebruikers te
registreren.
Wel is het mogelijk om op het elektronisch prikbord boodschappen achter te laten ofte lezen. Degene die de meeste boodschappen heeft achtergelaten, luistert naar de mysterieuze naam Sysop. Geen
naam van 'iemand' weet mijn vriend van de automatisering: het is de systeemoperator. Zo'n 'sysop'
houdt de babbelbox een beetje zuiver en opereert
soms als gastvrouw of -heer. Die verwijdert ook de
discriminerende en racistische teksten die mensen
altijd weer zo nodig moeten spuien.
Nieuwe Revu, 02-11-94
Op de koop toe bleek ook dat twee 'sysops' van
een bulletin board ('Consolia' in Hasselt en 'Bonzai' in Kessel-Lo) via hun 'AT &C T calling card'
nummers verhandelden.
De Morgen, 21-01-95
Als sysop van het druk bezette TELERUN BBS
maak ik heel wat mee.
Kijk, mei 1995
De sysops op NLForum (cis) waren zo attent een
speciale newsflash te wijden aan dit mythevormend voorval.
Wave, juni 1995
Feit is dat de 'sysop' van elk zichzelf respecterend
BBS er alles aan doet om verspreiding van virussen
tegen te gaan.
PC-Koop, januari 1997
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taakgroep (<— Eng. taskforce), groep die met een
bepaalde taak is belast, een bepaalde o p d r a c h t
uitvoert. Sinds het begin van de jaren tachtig.
In februari/maart 1982 heeft Stemerdink, toen
staatssecretaris in het kabinet Van Agt 11, een zogenaamde 'taakgroep' een onderzoek laten uitvoeren. Binnen een maand stelde de 'taakgroep' een
56 pagina's tellend geheim rapport op.
NRCHandelsblad,
28-09-84
taakstellend optimisme, zie citaat.
'Taakstellend optimisme'. Het begrip is vorige
week door minister Els Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïntroduceerd, en het belooft een rage te worden. Taakstellend optimisme,
ook wel 'functioneel optimisme', wil zeggen dat
een bewindspersoon in de Kamer doelbewust een
te rooskleurig beeld schetst van een bestuurlijk
probleem. Opzet is dat de ambtenaren meeluisteren en gemotiveerd worden om de zaken nu eens
echt aan te pakken.
Elsevier, 13-09-97
tabloid (<— Eng.), (sensatie)krant o p een handz a a m formaat (de helft van een gebruikelijk
dagblad), met veel foto's. Voorbeeld bij uitstek
is de Britse k r a n t The Sun. De eerste echte tabloid w a s echter The Daily Mirror, die in 1903
voor het eerst verscheen. De uitgever, Lord
Northcliffe, h a d zich laten inspireren d o o r een
Parij se r o d d e l k r a n t , Le Petit Journal, en door
de Amerikaanse k r a n t e n m a g n a a t H e a r s t , die
sensatie gebruikte om de verkoop van zijn dagbladen op te schroeven. De eerste Amerikaanse
tabloid, de Illustrated Daily News, zag in 1919
het licht. H e t w o o r d tabloid werd omstreeks
1880 gelanceerd d o o r de Britse scheikundige sir
H e n r y Welcome, die het oorspronkelijk gebruikte voor kleine medicijntabletten die gemakkelijk ingeslikt konden w o r d e n .
De Britse zondagsmarkt valt ruwweg uiteen in de
kwaliteitszondagskranten en de tabloids. De laatste groep, moeiteloos herkenbaar aan vette koppen
met heel weinig woorden die nagenoeg de hele
voorpagina vullen, houdt zich intensief bezig met
de scheiding van prinses Anne en honden die uit
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rancune het baasje 111 het zwembad verdrinken.
Het Parool, i~-o 1-90
De verslaggevers die dat werk doen bij de 'tabloids' zijn de beste die er zijn, en daar wilde ik bij
horen.
Vrij Nederland, 20-06-92
Seigner kwam negen jaar geleden als tiener aanlopen bij een castingsessie en kreeg niet alleen
de hoofdrol in zijn 'American-in-Paris' thriller
'Frantic', maar ook - zoals dat zo mooi heet in de
zoetsappige verhalen van de tabloids - in zijn
leven.
HP/De Tijd, 27-01-95
De dagelijkse oplagen van de Engelse tabloids als
'The Sun', 'The Daily Mirror' en 'The Daily Express' zijn zo gigantisch dat een groot deel van Engeland elke morgen door die bril naar de werkelijkheid kijkt.
Vrij Nederland, 12-10-96
tabloid-tv, pejoratief voor sensatietelevisie. —>
trash-tv*.
Tegelijkertijd nemen deze getuigen het zekere
voor het onzekere en stappen ze naar de media om
hun ervaringen alvast te verzilveren. 'Tabloid'-tvprogramma's als 'Hard Copy' en 'A Current Affair' hebben aan de ex-lijfwachten en Blanca Francia bedragen van tien- tot 25 duizend dollar betaald voor de 'exclusieve verhalen' over Jacksons
seksuele speel- en logeerpartijtjes met jonge jongens.
de Volkskrant,
18-12-9}
taco (<— Sp.), Mexicaanse m a ï s p a n n e n k o e k met
vlees.
Mexicanen vullen hun taco's graag met in knoflook gebakken mierenlarven.
Elsevier, 25-04-98
tactische tv, alternatieve of kleinschalige en
d a a r d o o r ook onafhankelijke televisie. H e t medium televisie w o r d t vanuit nieuwe invalshoeken gedefinieerd.
Tal van onafhankelijke tv-makers uit de hele wereld verzamelen zich vandaag in het Amsterdamse
Paradiso, waar tot en met zondag de conferentie
'The Next 5 Minutes' wordt gehouden over tegendraadse, ongefilterde oftewel 'tactische televisie'.
Deze term kan het best worden verklaard door
hem tegenover 'strategische televisie' te plaatsen.
Dat is de televisie die we allemaal kennen van de

nationale en internationale zenders. In tegenstelling tot de strategische is de tactische televisie geen
produkt van vaststaande vormen en waarden. Zij
is onafhankelijk van wat voor instituties dan ook
en subversief. Tactische televisie verkent de grenzen van wat technisch, politiek of esthetisch mogelijk is.
Trouw, 08-01-9)
Tijdens de voorbereiding van 'Next 5 Minutes'
ontdekte hij dat Engeland 'het mekka van tactische
televisie' is. 'Channel 4 en BBCZ, geweldig! Die
zoeken voortdurend onafhankelijke producenten
voor hun programma's.'
de Volkskrant, 09-01-93
Het hoofdstedelijke Paradiso was recentelijk volgestouwd met tv-toestellen en videorecorders voor
het vertonen van 'taktische televisie'. De televisie is
veranderd van een schemerlamp in een tactisch
wapen. Door het besturen van één enkele camera
en het uitzenden van het verkregen beeldmateriaal
kan iemand zelfs de loop van de geschiedenis veranderen.
Oor, 06-02-93
tag (<— Eng. 'insigne, etiket'), bij graffitibeoefenaars de aanduiding voor een teken, een (snelle)
krabbel o p een muur. —> piece*.
De Tag is een naam in fantasieschrift, een handtekening en visitekaartje tegelijk.
Jan Kuitenbrouwer in NRC Handelsblad,
30-11-92
Eind jaren zeventig werd graffiti vanuit de Verenigde Staten geïmporteerd, waar de subway van
oudsher al het doelwit was. In Nederland begon
het eenvoudig: De Zoot of Dr. Rat zetten met een
viltstift of met een spuitbus hun tekens ('tags') op
de muur.
Eric Slot: Kleine encyclopedie van de wansmaak,
1992
'De hedendaagse graffiti bestaat vooral uit zogenoemde "tags" en "pieces",' vertelde Van Hees
tijdens het congres. 'Tags zijn vaak Engelse fantasienamen, die de jongeren in de scene gebruiken.'
de Volkskrant, 17-04-93
Het is natuurlijk de bedoeling om de bekladder te
betrappen op het moment dat hij zijn tag zet.
Algemeen Dagblad, 25-09-93
Ze maken hun tags en pieces het liefst op treinen.
En omdat het op de grote stations tegenwoordig
wemelt van de spoorwegpolitie, zoeken ze in het

holst van de nacht hun toevlucht tot verlaten rangeerterreinen in de provincie.
Nieuwe Revu, 07-08-96
'White Power' en het Keltische kruis zijn zijn favoriete tags.
Vrij Nederland, 03-05-97
taggen (<— Eng. to tag + -gen), ergens zijn h a n d tekening (tag*) onder plaatsen, als v o r m van
graffiti*. —> strepen*.
'Je bent net een hondje: overal waar je komt rr^oet
je je merkteken achterlaten.' Rotterdamse Arno
(21) over 'taggen' - jargon voor je naam schrijven
op muren, deuren, bussen, enzovoort.
Nieuwe Revu, 30-06-88
Afgelopen zondag pakte een politiepatrouille
van de Brusselse politie drie 13-jarige jongeren t>p
toen ze aan het 'taggen' waren op de muren var^ de
tunnel van het Brusselse Kapellestation.
De Morgen, 02-07-97
in politiejargon: een label met codering plaatsen, bijvoorbeeld bij lokfietsen*, m o t o r e n en^
bromfietsen. H i e r d o o r w o r d t het stelen erva^i
moeilijker.
Voor motoren en bromfietsen bestaat het al sinds
vorig jaar. Maar het systeem is niet effectief, want
tot nu toe zijn slechts enkele duizenden voertuigen
'getagged'.
Elsevier, 11-04-98
tagger (<— Eng.), iemand die zich bezighoudt
met taggen*.
De Brusselse burgemeester Fran^ois-Xavier c|e
Donnéa verklaart 'de totale oorlog aan de taggèrs',
zo liet hij gisteren weten op een persconferentie.
De Morgen, 27-02-97
Maar ook in Gent is het menens. Daar gaat ri^en
taggers te lijf met databanken en digitale camera's.
Pulp, mei 1998
talking head (<— Am.-Eng.), televisiepresent^tor
van wie men uitsluitend het gezicht ziet.
En de provinciale 'talking heads' haastten zkjh
om die gevoelens van hun regio-genoten te verj
woorden.
Nieuwe Revu, 23-04-92
Dat is de reden dat dat programma geflopt is. Er
waren gewoon geen goede teksten. Ik schreef rjiet,
dat kan ik niet eens, ik was alleen maar een 'talking head'.
Het Parool, 12-09-92
Ö2.1

Sleeuwenhoek, die namens de NCRV eindverantwoordelijk is voor O p Zoek, plaatst de tranen op
televisie in een groter geheel: 'Je ziet steeds minder
"talking heads" achter bureautjes een verhaal ver
tellen, maar steeds meer mensen die dingen ter
plekke meemaken.'
de Volkskrant, 19-06-93
Volgens Timofeeff is een flinke basiskennis vereist omdat de Nederlandse kijker geen 'talking
head' accepteert. 'Kijk maar naar Veronica, daar
zijn ze er uiteindelijk ook mee gestopt om Leontine
Ruiters het weerbericht te laten presenteren.'
HP/DeTijd,
13-09-96
Hun centrale gast is geen 'talking head', ze maken televoting belachelijk in de eigen verkiezingsshow en hun presentatiestijl is niet opperbest.
De Standaard, 01-03-97
In theorie is een bulletin denkbaar zonder een enkel 'talking head' in beeld, zelfs geen nieuwslezer.
Elsevier, 10-01-98
talkradio (<— Am.-Eng.), voor de definitie zie
praatradio'.
Piet Vroon, gastheer in talkradio van de V P R O ,
droeg onlangs ook het probleem van de alternatieve versus reguliere gezondheidszorg aan.
Opzij, januari 1992
Waar andere media vaak vastzitten aan de programmering, kun je met talk radio alle kanten op.
HP/De Tijd, 03-01-9-/
Het fenomeen talkradio is in de bioscoop tot nu
toe stiefmoederlijk bedeeld met films als 'Talk Radio', 'Choose Me' en 'Straight Talk'.
Nieuwe Revu, 16-07-97
Private Parts: grappige en onderhoudende biopic
waarin de controversiële mediafiguur Howard
Stern zichzelf speelt als de roemruchte shock-jock
die het begrip talk radio in Amerika een totaal
nieuwe dimensie bezorgde door zeer uitgebreid en
erg ongegeneerd zijn privé-leven tot onderwerp
van zijn praatprogramma's te nemen.
De Morgen, 25-07-97
talkshow (<— Eng.), televisiepraatshow, prog r a m m a waarbij gasten in de studio uitgebreid
geïnterviewd w o r d e n door een presentator.
Sinds begin jaren tachtig.
Vanuit Amsterdam werd sinds 8 januari ( 1 9 6 6 M D C ) ook de talkshow 'Mies-en-scène' uitgezonden.
Bert van der Veer: Is er nog iets leuks vanavond?,
1991
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I )e talkshows op televisie hadden er hun handen
aan vol.
()pzij, december 1992
Hen beeldschone schrijfster die van de ene talkshow naar de andere deint en precies weet wanneer
ze moet lachen of huilen, heeft nu eenmaal een
voorsprong op een hakkelende man van zeventig
met een vijf-minuten-interview op radio Dronten.
Elsevier, 09-03-96
In deze zomerse talkshow bleef Rosenmöller
goed overeind met stevige 'oneliners' van het soort
dat elektronische media volgend jaar, in verkiezingstijd, moeiteloos kunnen opknippen tot diepgravende 'soundbits' van vijf a tien seconden.
NRG Handelsblad, 18-07-97
tamagotchi (<— Jap. tamago 'ei' + watchi 'horloge'; handelsmerk), virtueel knuffeldier, verpakt
in een eivormige sleutelhanger; elektronisch
speelgoedkuiken van Japanse makelij. H e t
speeltuig is voorzien van een beeldschermpje,
een timer en zelfs een resetknop voor het geval
dat het kuiken overlijdt (de tamagotchi-leeftijd
schommelt rond de 28 dagen). Wanneer het
beestje niet o p tijd verzorgd en gevoederd
w o r d t , geeft het de pijp aan M a a r t e n . Het ding
werd dan ook o n t w o r p e n o m (Japanse) kinderen meer verantwoordelijkheidsgevoel te leren.
Een andere reden is wellicht dat de Japanse
jeugd door ruimtegebrek huisdieren van vlees
en bloed ontbeert. De tamagotchi werd rond
Kerstmis 1996 op de m a r k t gebracht d o o r de
Japanse Bandai-fabrieken. N o g geen half jaar
later ontketende dit speeltje ook bij ons een
rage. Vrij snel k w a m e n er ook allerlei imitaties
o p de m a r k t .
De anti-individualistische Japanners zijn extreem ragegevoelig. Maar de gekte beheerst sinds
eind mei ook Engeland en Amerika, waar scholen
inmiddels zijn overgegaan tot een Tamagotchi-verbod.
Elsevier, 05-07-97
We kunnen amper de naam uitspreken of de Tamagotchi wordt al geconfronteerd met concurrenten allerhande.
NetWerk, september 1997
De Vietnamese douane heeft op het vliegveld van
Ho Chi Minh-stad enkele honderden tamagotchi,
computerspelletjes met een soort vogeltje, van Japanse toeristen in beslag genomen.
De Morgen, 13-09-97

Deze week wordt in Nederland Persona geïntroduceerd, een computerversie van de aloude periodieke onthouding. De Tamagotchi onder de voorbehoedsmiddelen.
HP/De Tijd, 17-10-97
Kent u de Tamagotchi? De nieuwste rage onder
schoolkinderen. In Japan bedacht en ontwikkeld
om volwassenen en kinderen, die vanwege ruimtegebrek geen huisdier kunnen houden, een 'elektronisch huisdiertje' te kunnen bieden.
Opzij, november 1997
tamponziekte, zie citaat.
In het begin van de jaren tachtig kwamen tampons in opspraak toen tientallen vrouwen in de
Verenigde Staten overleden aan 'Toxic Shock Syndrome' (TSS, ook wel tamponziekte genoemd).
Deze gevallen werden toen in verband gebracht
met een Amerikaans superabsorberend merk.
Sinds het uit de handel ging, daalde het aantal dodelijke TSS slachtoffers scherp.
Opzij, maart 1992
tandje: een-meer, minder, meer, minder inspanning leveren. Aanvankelijk een wieleruitdrukking, m a a r nu veel algemener in gebruik.
Als je te veel vis wegvangt, al is het maar een
beetje te veel, eet je de kraamkamers leeg. Een
'tandje minder' bij het vangen is dan niet meer toereikend.
Trouw, 09-04-94
In plaats van een 'tandje minder' had Duisenberg
een 'tandje meer' willen zien bij het terugdringen
van het financieringstekort.
de Volkskrant, 2.9-04-94
Proximus, het eerste GSM-netwerk van Belgacom, bleef niet bij de pakken zitten. Het volgde de
prijsverlaging van Mobistar. Voor eind 1996 rekent Proximus op minstens 370.000 GSM-abonnees. De eerste operator steekt in 1997 een tandje
bij. Proximus wil op een jaar tijd zijn sites verdubbelen tot 2.200 en zijn personeel uitbreiden van
700 naar 1000.
Financieel Economische Tijd, 31-12-96
De eerste 25 minuten speelden wij goed, Frankrijk schrok, deed een tandje erbij en daarop hadden
wij nog geen antwoord.
Nieuwe Revu, 15-10-97
tanga(slip), minuscuul zwembroekje in de v o r m
van twee driehoekjes aan voor- en achterkant

die met koordjes over de heupen bijeen w o r d e n
gehouden. —> reetveter*.
Tegen het eind van de jaren zeventig draagt vrijwel iedere vrouw zo'n bikini, al verkiest ze wel de
tanga-slip boven die van de string. De tanga-slip
heeft ook nog een driehoekje achteraan, wat wel
een veiliger gevoel geeft.
Snoecks, 1983
tanking (<—Eng.), zie citaat.
De nieuwste rage in het gezondheidsveld is tajiking. Een uur drijven in een sterke zoutoplossirjg,
afgesloten van geluid en licht. Je zintuigen uitschakelen om in kontakt te komen met je diepere ze|f.
Knack, 26-06-85
tante Truus, de verpersoonlijking van de gehechtheid aan een bepaald milieu, en tegelijk
symbool van zowat alles w a a r m e e een werkloze
zich - in de optiek van sommige politici - bezigh o u d t , nl. de kaarttafel, het bakje troost, de eigen meubeltjes, het café. Er zijn lui die niet
meer weg willen van t a n t e T r u u s , die zo aan
h u n b u u r t en h u n milieu hechten d a t ze n o g
nauwelijks ondernemingslust aan de dag leggen. D a t w a s de mening van oud-minister va n
Financiën O n n o Ruding, de geestelijke vade r
van deze informele uitdrukking. Ruding liet
zich tijdens een geruchtmakend interview in
oktober 1984 met de k r a n t Het Vrije Volk oritvallen d a t jongeren liever thuis bleven bij huji
t a n t e Truus in plaats van n a a r werk te zoekeh.
D a a r m e e dacht de minister de kwalen van lahd
en volk eens helder bij de n a a m genoemd te
hebben. In de Kamer werd hij o p zijn verklaringen echter z w a a r gekapitteld. Prompt kreeg de
minister een interpellatie aan zijn broek. Of Jiij
wel over concrete aanwijzingen beschikte, d^t
werklozen liever lui d a n m o e zijn? De toenmalige premier, L u b b e r s , n a m wel afstand van di^
uitspraak, m a a r bleef de werkloze als bezuinjgingsobject zien.
Als het aan het Nederlandse kabinet ligt, begrijp
ik, zal tante Truus binnenkort zijn verlost van a|
die lanterfanters, die de hele dag bij haar op de l^offie zitten.
Het Parool, 13-09-86
... de Tante Truus waar hij (Ruding - M D C ) tobh
al nooit zo dol op was, die haat hij nu.
de Volkskrant, 20-12-86
In andere delen van Engeland, waar overschotten
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aan leerkrachten bestaan, hebben de wervingsacties geen succes gehad. Daar bleven de kandidaten
liever bij de Britse nicht van tante Truus wonen, zo
blijkt uit het relaas van Van de Water.
de Volkskrant, 22-07-89
Als echter de situatie wanhopig is maar niet serieus grijpt men naar de oude sok en blijft men bij
tante Truus zitten.
Elsevier, 23-02-91
tante-Agaath(regeling), rente- en dividendvrijstelling voor (rijke) particulieren die
(door)startende ondernemingen financieel willen steunen. D o o r de fiscus begin 1996 geïntroduceerd ten behoeve van ondernemend Nederland. Bedoeld o m de lasten van het midden- en
kleinbedrijf te verlichten. De Nederlandse belegger, die erg risicomijdend is, negeert doorgaans starters*. M e t deze regeling, die in 1996
geïntroduceerd werd d o o r PvdA-kamerlid Rick
van der Ploeg en een collega (zie laatste citaat),
wil men hieraan een eind m a k e n . H e t n e t t o rendement van een tante-Agaathfonds zou
doorgaans hoger liggen d a n dat van vergelijkbare beleggingsfondsen van een b a n k . Deze
constructie is vernoemd naar de fictieve ' t a n t e
A g a a t h ' , die h a a r ondernemende neef wel zou
willen ondersteunen, als de risico's m a a r niet zo
groot w a r e n .
Een vervelend trekje van Tante Agaath is dat de
door de geldschieter ontvangen dividenden deels
belastingvrij zijn. Dit verhoogt de druk op de starter om in een vroeg stadium dividend uit te keren.
Elsevier, 20-04-96
ABN Amro en de Rabobank starten beide met een
Tante Agaath-lening, een kredietfaciliteit voor
startende en doorstartende ondernemers en bedrijfsopvolgers.
Trouw, 17-05-96
Zo ontwikkelde hij (PvdA-kamerlid Rick van der
Ploeg - M D C ) samen met zijn toenmalige collega
Willem Vermeend, inmiddels staatssecretaris van
Financiën, de zogeheten Tante Agaath-regeling.
Dit plan, genoemd naar 'zijn' Engelse tante Agatha, is thans tot wet verheven. Het houdt in dat het
fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt kapitaal, bijvoorbeeld van een suikertante, te investeren. Een
verlies van maximaal ƒ 50.000,00 mag van het belastbaar inkomen worden afgetrokken.
Emile Bode en Menzo Willems: Binnenbofbargoens, 1997
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tapas (<-- Sp. tapa 'deksel'), soort borrelhapje,
hors d'oeuvre, opgediend met wijn of bier.
We zitten in het souterrain van Tapa Feliz in de
Amsterdamse Valeriusstraat. Naast tapasbar afficheert Feliz zich als 'internationaal restaurant'. De
tapas zijn op straatniveau onder een rijtje kroonluchters achter glas gezet...
HP/De Tijd, 30-05-97
Aan het eind van de avond hebben we er voor
2.50 gulden tapas doorheen gejaagd.
Nieuwe Revu, 18-02-98
Aan lange tafels doet het publiek zich te goed aan
een overvloedige tapas-maaltijd en vanuit alle hoeken van de zaal duiken kleurrijke personages op.
Trouw, 10-07-98
Tapas, dat hebt u al begrepen, zijn geen voorgerechten in een restaurant. Daar krijg je in de regel
heel andere dingen, al zijn er voorgerechten en
zelfs een enkel hoofdgerecht die in een of andere
vorm weer tot tapa worden, maar niet in een restaurant.
Elsevier, 05-09-98
tapestreamer (<— Eng.), c o m p u t e r r a n d a p p a r a a t
w a a r m e e snel reservekopieën of zgn. back-ups
van bijna een volledige harde schijf g e m a a k t
kunnen w o r d e n .
Harde schijven van een gigabyte zijn allang niet
meer bijzonder, met prijzen ver beneden de duizend gulden en ruimte-opslokkende programma's.
Maar een backup maken met een eenvoudige tapestreamer wordt problematisch als je zo'n kanjer
van een harddisk hebt.
PC-Active, juni 1995
De Ditto 420 is een tapestreamer die wordt aangesloten op dezelfde kabel als die van de diskettelezer.
Computer Magazine, juni 1995
Wie voor het eerst met een tapestreamer werkt
loopt een kater op. Het backuppen van een flinke
partij data neemt meer tijd in beslag dan verwacht
werd.
Computer Info, november 1995
Stel je voor, je woont in Utrecht, dan hoef je dus
niet ver om de HCC dagen te bezoeken, en je koopt
een tapestreamer, want die wilde je nog zo graag
hebben.
Computer thuis in bedrijf, nr. 9/96
tapijt: iets onder h e t - v e g e n , schuiven, zie eerste
citaat.

Onder het tapijt vegen: trachten een kwestie in de
politieke vergetelheid te brengen.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Bij een minderheid in de afdelingen, zij het een
substantiële, lijkt wel een onbevredigend gevoel te
leven over het gemak waarmee twee partijculturen
van het ene moment op het andere electoraal zijn
gekoppeld. Waarmee enig inhoudelijk debat over
de koers van de partij vooralsnog bekwaam onder
het tapijt is geschoven.
HP/De Tijd, 24-01-92
Het is karakteristiek voor het politieke inzicht
van beide heren - en voor de omvang van hun persoonlijke ambities - dat zij de WAO-kwestie, precies dus de kwestie die de vorige voorzitter de kop
had gekost en die de partij tot het diepst van haar
ziel had verscheurd, als onbetekenend meningsverschil onder het tapijt veegden.
de Volkskrant, 08-05-92
tasjesdief,-rover, iemand die v r o u w e n van h u n
h a n d t a s berooft.
De tasjesdieven verplaatsen zich tegenwoordig
per skateboard en de Zuidfranse horeca paart de
dienstbaarheid van Moskou aan de prijzen van
Manhattan.
NRCHandelsblad,
11-05-90
Intussen dijde de onderkant van de criminele
hiërarchie uit; de souteneurs, tasjesdieven, overvallers, kleine handelaars in drugs en joyriders
hadden vrij spel.
Elsevier, 11-o 1-97
Testa wil, nee, smeekt om tourniquettes bij de
metrostations: ijzeren draaihekjes die alleen opengaan met zo'n kaartje. Tachtig procent van de rotzooitrappers, de junks, de tasjesrovers heeft er dan
geen zin meer in.
Trouw, 28-03-97
De tasjesrover werd in Rijswijk in de kraag gevat
toen hij een 83-jarige vrouw wilde beroven.
NRC Handelsblad, 18-07-97
task-force (<— Eng.), voor de definitie zie taakgroep*.
Een groot deel van het rapport bestaat uit algemeenheden (de overheid en de politiek moeten
vooral veel stimuleren en het goede voorbeeld geven), procedurele voorstellen (er moet een 'task
force' komen) en voorstellen voor maatregelen die
al lang beleid zijn.
HP/De Tijd, 16-01-98

Wie wordt bij de Europese Commissie de leider
van de 'task force' die vanaf 1 april de onderhandelingen begeleidt met Polen, Tsjechië, Hongarije,
Estland, Slovenië en Cyprus?
Elsevier, 14-02-98
tax-credit, heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting. Voorstel van CDA-minister 0 e
Vries van Sociale Z a k e n in 1992.
PvdA-vice-fractievoorzitter Leijnse is 'bezorgd'
over de inkomensontwikkeling van de minima.
'Als je ontkoppelt worden de inkomensverschillen
nog groter,' zegt hij. 'Als je dit via een tax-credit
kan corrigeren, ok, maar eerst wil ik de berekeningen wel eens zien.'
NRC Handelsblad,
11-04-92
In het discussiestuk doen de CD A-vrouwen de
suggestie om een belastingaftrek in te voeren voor
tweeverdieners en alleenstaanden met kinderen.
Z o ' n belastingaftrek zou bij voorkeur voor lagere
en hogere inkomens in guldens even hoog moeten
zijn, door die de vorm te geven van een zogenoemde 'tax credit': geen vermindering van het bed:rag
waarover belasting moet worden betaald (waardoor het voordeel groter is naarmate het inkomen
hoger is), maar een voor iedereen gelijke vermindering van het bedrag dat moet worden betaald.
Daarbij gaan de opstellers van de notitie ervan uit
dat voor toekomstige generaties de bestaande belastingvrije sommen verdwijnen en iedereen vanaf
de eerst verdiende gulden belasting gaat betalen.
Trouw, 19-05-95
Andriessen oppert twee methoden voor lastenverlichting voor de werknemers. De gevolgen Voor
de werkgelegenheid zijn in beide gevallen gunstig zij het in verschillende mate - maar de inkomenseffecten binnen de groep werkenden variëren aanzienlijk.
Bij de eerste methode mag iedereen die werkt) een
vast bedrag aftrekken van de loon- en inkomstenbelasting die hij of zij moet betalen. Dit wordt in
goed Nederlands een 'tax-credit' genoemd. De
koopkracht van werkenden met een laag inkomen
stijgt relatief fors, maar bij hogere inkomens is| het
effect van de loonmatiging overheersend. Ondanks de extra aftrekpost verliezen zij koopkracht.
Elsevier, 22-04-95
O p drie punten willen de liberalen nu een taX credit invoeren, oftewel een aftrekpost met voor é^k
inkomen een gelijk bedrag in plaats van het huidige
arbeidskostenforfait.
Trouw, 27-03-98
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taxidansen (<— Am.-Eng. to taxidance), informeel voor 'tegen betaling met een p a r t n e r gaan
dansen in een discotheek'. Deze oorspronkelijk
Amerikaanse term is afgeleid van het begrip
taxi-dance hall, een soort commerciële dancing
in grote steden, o n t s t a a n na de Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse auteur Paul G. Cressey
schreef met The Taxi-Dance Hall (1932) een
studie over de stedelijke dancings. In dergelijke
gelegenheden werden enkel m a n n e n toegelaten
die een reeks danstickets k o n d e n kopen, w a a r d o o r ze het recht h a d d e n met een beschikbare
p a r t n e r te dansen. Voor meer lectuur verwijs ik
n a a r het informatieve The City in Slang (1993)
van Irving Lewis Allen (blz. 170 t/m 174). —>
taxidanser\
'Danseres,' zei ik, 'jij bent een danseres...' 'Dansen met mannen,' zei ze. 'Bij wijze van gezelschap.'
'Ik wist niet dat dat bestond.' 'Het bestaat. Taxidansen heet het.'
Marcel Möring: Het grote verlangen, 1992
taxidanser, iemand die aan taxidansen" doet.
Informeel.
Vanaf de door de zaal verspreide telefoons konden danslustigen een partner opbellen en tegen
vooruitbetaling van een gulden per minuut maximaal drie minuten dansen. Wilde ik taxi-danser
zijn?
Het Parool, 03-11-90
taxifiets, vierwieler w a a r i n toeristen tegen betaling van een kleine som vervoerd kunnen
w o r d e n . M e d i o 1997 in het Gentse stadsbeeld
geïntroduceerd.
Hij geeft toe dat de komst van de taxifiets een juridisch vacuüm heeft geschapen, waarvoor best op
federaal niveau een oplossing wordt gevonden.
De Morgen, 09-07-97
tearjerker (<— Eng.), tranentrekker,
sentimenteel lied of boek; sentimentele film; s m a r t l a p .
Informeel.
Elke 'tearjerker' laat de rillingen over je rug lopen.
Oor, 22-09-84
Op een enkele stijlfiguur na kon dit een platte TVtearjerkerzijn.
Film & Televisie, juWaugustus 1985
Al die tearjerkers, dat Amerikaans sentiment,
daar hou ik niet zo van.
Vinyl, mei 1987
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Wees jezelf: wees tevreden met wat )e hebt; geloof
in wonderen. Het zijn enkele van de wijsheden die
in deze tearjerker met gulle hand worden rondgestrooid.
Nieuwe Revu, $0-07-97
teaser (<— Eng.), reclameterm voor 'iets dat de
a a n d a c h t prikkelt; lokkertje'.
Voila de landmacht-nieuwe-stijl: zorgzaam, aardig, sociaal, menslievend, voor een betere wereld.
'Professionals voor vrede en veiligheid', staat er
dan ook als 'teaser' bij, én een telefoonnummer om
te 'bellen voor een baan'.
HP/DeTijd,
14-11-97
techie (<— Eng.), computerenthousiasteling.
In 1972 was de eerste microprocessor-een computer op een chip - op de markt verschenen en met
enig vernuft kon een handige knutselaar zijn eigen
computer in elkaar solderen. Dat je er ook nog geld
mee kon verdienen was voor de meeste 'techies'
niet aan de orde.
Haagse Post, 07-02-87
techneut, schertsend voor 'technisch aangelegd
p e r s o o n ' . Sinds het begin van de jaren tachtig.
In soldatenslang betekent het 'militair van de
Technische Dienst'.
Dat soort autodidactische techneuten wil altijd
graag iets bijleren.
Wil Schackmann: Genoeg gesold, 1988
Dijkstal meent verder dat de 'techneuten' in de
korpsen moeten beseffen dat samenwerking op het
gebied van informatie-uitwisseling belangrijker is
dan de mooiste technische oplossingen.
de Volkskrant, 04-11-94
Het werd een lang traject: ze gingen naar techneuten van T N O en probeerden bedrijven te interesseren voor de vinding.
Elsevier, 2 1-06-97
techno (<— Eng.), zwarte variant van acidhouse*, geproduceerd in Detroit. Er w o r d t gebruik g e m a a k t van de meest geavanceerde elektronica. De muziek is experimenteel en weinig
melodieus. Eind jaren tachtig was het fenomeen nog vrijwel onbekend. Techno leefde toen
een verborgen bestaan in de c a t a c o m b e n van de
underground. N u , in de jaren negentig, is het
een rage, om niet te zeggen bijna een godsdienst, geworden. Jongeren leven zich tijdens

de weekends uit in een dansorgie die vaak tot in
de vroege uurtjes d u u r t . - » rave*.
Net zoals 'acid' swingt ook 'techno' als een gek
geworden aap. Het enige verschil tussen deze twee
vormen van house-music is het feit dat 'techno'
een stuk toegankelijker is dan 'acid'.
Muziek Express, december 1988
Ik had toen net zijn documentaire gezien over
techno, en was daar nogal van onder de indruk,
dus stuurde ik brutaalweg een briefje dat het me
een grote eer zou zijn om met Kloek, Okki en Floris ergens aan de bar te zitten als de camera langszwenkte.
Nieuwe Revu, 20-11-96
De lichte stem van Ricky Barrow kleurt niet alleen fraai bij de zware bassen, de zanger levert ook
enkele teksten die ongewoon realistisch zijn voor
een techno-groep.
De Standaard, 29-11-96
En op T/W waren deze keer zoveel acts, waarvan
sommige een zo bekend geluid produceerden, dat
het moeilijk was verrast te zijn. Het leek steeds
weer op elkaar en zelfs het techno-deel zorgde voor
dansplezier, maar was de volgende week alweer
vergeten.
DS Magazine, 27-12-96
'Je eigen Techno-hit binnen vijf minuten!' is misschien een net iets te enthousiaste kreet, maar
Techno-Maker is beslist een programma waar je
heel snel mee aan de slag kunt; dat heel logisch
werkt en dat de liefhebbers van house-muziek ook
nog eens heel veel plezier oplevert.
Computer'.Totaal, januari 1997
In het kielzog van de pioniers die in Detroit in de
eerste helft van de jaren tachtig de techno uitvonden, werd Carl Craig een van de meesters van het
genre.
De Morgen, 28-03-97
Hip-Hop, Techno, Straight Edge, Punks... Nog
nooit zijn er zoveel verschillende jongerenculturen
geweest.
Elga, april 1997
technocentrist, computerfanaat.
Sherry Turkle, een Amerikaanse psychologe hield
eind vorig jaar een referaat op een congres van het
computerbedrijf Digital in Boston over de hacker,
het Amerikaanse woord voor de technocentrist.
NRC Handelsblad,
17-06-85
technofunk,-pop,-rock, elektronische funk, p o p ,
rockmuziek.

Of door Rick Springfield, die verraste met een
puike technopop-variatie op reggae en Amerikaanse rock.
Oor, ij-06-85
Maar voor de rest gaat het van Boing Boom
Tschak Boom Tschak Boing. Techno pop dus.
Fabiola, december 1986
technolease (<— Eng.), wazige financiële constructie waarbij technologische kennis (knowhow) door een bedrijf verkocht w o r d t aan e^n
financiële instelling o m vervolgens het rechj: op
gebruik van deze kennis van deze instelling te
h u r e n ofte leasen. Eigenlijk gaat het om puj-e
w i n d h a n d e l , w a n t het is een papieren transactie
waarbij de kennis geen millimeter van zijn
plaats k o m t . Deze huurconstructie kan bedrijf
en b a n k een groot belastingvoordeel opleveren.
In 1997 v o r m d e deze aanvechtbare constructie
het v o o r w e r p van kritiek. De Nederlandse regering h a d het slechts voor één geval toegelaten
(Philips die in 1993 technologische kennis verkocht a a n de R a b o b a n k , een deal waarbij de
overheid grote sommen belastinggeld misliep)
en probeerde het parlement tevergeefs duidelijk
te m a k e n dat de constructie voor alle bedrijven
openstond. Officiële stukken die aan het licht
k w a m e n , bewezen evenwel het tegendeel.
De krant hoeft volgens de rechter niet te reetjficeren dat Vos geluidsbanden met vertrouwelijke (informatie over de technolease-constructie tusse)n de
Rabobank enerzijds en Philips en Fokker anderzijds heeft laten wissen.
Trouw, 21-02-97
De Comptabiliteitswet houdt tevens in dat dé
Rekenkamer zelf beslist welk onderzoek zij do^t en
dat zij zelf bepaalt welk deel van haar rapportqn
vertrouwelijk is en welk deel niet. De ARK mag in
wezen alle stukken inzien die zij voor haar onqerzoek nodig acht en ze desnoods vorderen. (Zo^
doende stuitten de onderzoekers op de negatieve
adviezen over de technolease van de belastingdienst.)
Elsevier, 22-02-97
De WD-fractie in de Tweede Kamer wil een Parlementair onderzoek naar de technolease, de ojnstreden fiscale operatie waarmee de overheid i$
1993 en 1994 Philips en Fokker heeft gesteunq.
de Volkskrant, 18-04-97
De onderzoekers van de Rekenkamer maakten
uitgebreid gewag van de technolease van het tóen
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al failliete Fokker, maar hadden slechts twee alinea's aan Philips gewijd.
HP/De Tijd, 20-03-98
technostress, stress die te wijten is aan een overm a c h t van (computer)technologie en het onvermogen van de mens om zich aan te passen aan
de computer. Voor het eerst gesignaleerd in
Amerika in het midden van de jaren tachtig. De
term w e r d gelanceerd d o o r de psychotherapeut
Craig Brod. Bron: de Volkskrant (juiste d a t u m
niet bekend, jaren tachtig?).
Tedje van Es, pejoratief voor 'louche type; kleine
crimineel'. —> Jacobse" en Van Es.
Een groepje Tedjes van Es staat bij een bouwput
aan het Spui in klanken die van achter uit de keel
opwellen de draak te steken met de gemeentelijke
inspanningen om de stad het aanzien van een dynamische kosmopolis te geven.
HP/De Tijd, 10-04-98
teflonburgemeester;-president, burgemeester of
president die niets fout kan doen volgens de publieke opinie. Kritiek werpt geen smetten o p
zijn blazoen. O n d a n k s de vele blunders kan hij
aanblijven in zijn a m b t . De Amerikaanse d e m o crate Patricia Schroeder n o e m d e voormalig
president Reagan in 1983 een teflonpresident.
Z e vergeleek hem met een
teflonkoekenpan,
w a a r i n niets blijft kleven, niets a a n b a k t . Informeel.
De 'teflon-burgemeester , werd zijn bijnaam, omdat kritiek geen blijvende smetten op zijn reputatie
geeft, lang voordat Ronald Reagan werd aangeduid als de 'teflon-president'.
H.M. van den Brink: Boven de grond in Washington en New York (Berichten uit een nieuw Amerika), 1988
tegenkomen:jezelf-, een hevige mentale inzinking d o o r m a k e n d o o r d a t men veel te snel de
grenzen van zijn mogelijkheden of k r a c h t e n
heeft bereikt. Oorspronkelijk in sportkringen,
nu algemener.
Wie moet afhaken of zichzelf tegenkomt tijdens
het werk of tijdens een discussie, draait niet meer
mee in het circuit.
Mark Baeyens: Taal in stukjes, 1982
Helemaal kapot komt Eric Vanderaerden over de
streep, een illusie en veel zweetdruppels armer. Hij
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wilde zo graag de tijdrit winnen maar kwam zichzelf onderweg tegen; 'Ik ben helemaal kapot gegaan. Het ging gewoon niet.'
Nieuwe Revu, 14-07-88
Maar eenzaamheid is goed voor het hart. Ik bedoel niet iets moralistisch in de geest van: 'het
sterkt je' of 'je komt jezelf eens goed tegen', want
van dat soort moraal heb ik nog nooit het nut ingezien.
Lydia Rood: Zij haar zin, 1995
tegenpaus, informeel voor ' t e g e n k a n d i d a a t ' . —>
-paus*.
Boris Jeltsin heeft zijn positie als 'tegenpaus' opnieuw versterkt. De radicale tegenstrever van Sovjetpresident Michaïl Gorbatsjov wist het Russische parlement na een week van vruchteloze debatten over de invoering van een presidentieel stelsel
te bewegen hem speciale volmachten te verlenen...
Het Parool, 06-04-91
teksttelefoon, zie citaat.
De teksttelefoon, een medium waarmee doven en
slechthorenden met elkaar kunnen communiceren,
is te vergelijken met e-mail. Het bestaat uit een
eenvoudig toetsenbord met beeldscherm waarop
boodschappen kunnen worden getikt en verzonden.
Trouw, 06-02-98
tekstverwerker (<— Eng. wordprocessor),
comp u t e r p r o g r a m m a w a a r m e e aan tekstverwerking (schrijven, bewerken en uitprinten van
teksten) kan w o r d e n gedaan. Bekende tekstverw e r k i n g s p r o g r a m m a ' s zijn Word en WordPerfect. Sinds eind jaren zeventig.
In het buitenland hebben hier en daar andere
tekstverwerkers zoals WordStar en Word de markt
sneller benaderd.
Mens & Wetenschap, nr. t/1989
De grote tekstverwerkers van nu zijn kerstbomen
met takken die diep doorbuigen onder het gewicht
van tientallen glimmende cadeautje's, die ieder
apart maar voor een klein deel van de gebruikers
interessant zijn.
NRC Handelsblad, 27-04-97
Als een kluizenaar trok hij zich terug in het vrijwillige isolement van zijn werkkamer, waar hij zijn
tekstverwerker liet ratelen, geruggensteund door
een ambtelijke Gideonsbende.
Elsevier, 24-05-97

tekstverwerking, het gebruik m a k e n van een
tekstverwerker*.
telearbeid, werk d a t thuis verricht w o r d t , met
behulp van computer, fax e.d.
Hun belangrijkste aandeel in de automatisering
en in toenemende mate tele-arbeid thuis.
Opzij, juni 1987
telebankieren, o p elektronische wijze vanuit het
eigen huis banktransacties verrichten.
Telebankieren is het uitvoeren van allerlei geldtransacties langs een telefoonlijn of een kabelnet.
De rekeningen worden in het telebankieren bijvoorbeeld betaald door de opdrachten in te toetsen
op de huiscomputer (die door een telefoonlijn met
uw bank is verbonden). Het telebankieren is een
experiment in opkomst.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989
Domus Thuisbankier is nu ook te gebruiken voor
telebankieren met de Rabobank. De nieuwe module zorgt voor een optimale verbinding tussen het
off-line programma van de bank en Domus Thuisbankier.
PC-Active, februari 1995
Microsoft Money 97 is voorbereid op telebankieren met behulp van de Online Services.
Computer'.Totaal, februari 1997
telecommuten (<— tele- + Eng. to commute 'pendelen'), thuis werken met behulp van computeren f a x a p p a r a t u u r . H e t w a s de Amerikaanse onderzoeker Jack Nilles die in 1976 het begrip telecommuting introduceerde. —> telewerken'.
Werknemers bij Pacific Telesis kunnen hun tijd
op kantoor beperken door te gaan 'telecommuten'.
Zij werken een deel van hun tijd thuis met computer, fax-apparaten en elektronische post.
Elsevier, 24-03-90
teleconferencing (<— Eng.), voor de definitie zie
videoconferentie*.
Wereldwijd bellen tegen slechts lokale kosten,
met functionaliteit die de PTT op dit moment alleen tegen een forse meerprijs aanbiedt zoals teleconferencing, video-conferencing, zelfs met functionaliteit die de PTT helemaal niet aanbiedt zoals
het beveiligen van de telefoonlijnen door zeer geavanceerde versleutelingsmethoden, tegelijkertijd
een bestandje met een gesprek meesturen etc. etc.
Computer thuis in bedrijf, februari 1997

telecratie (<— Fr.), platte, populistische v o r m
van democratie, die vooral steunt op de mediageniekheid van politici. De term k w a m in de jaren zeventig al sporadisch voor, m a a r w e r d pas
echt populair in de jaren tachtig.
In Nederland zal de telecratie vrijwel zeker een
gedempt karakter houden - en veel minder een
foefje zijn dan veel voorlichters en tv-mensen ih
hun waanwijsheid verkopen.
de Volkskrant, 06-10-8 j
In rechtstreekse discussies met Lubbers (De Balie, 19 83) en De Koning (VARA tv, eind 1985) bleef
hij volstrekt overeind. In de telecratie is dat var^ belang, ook al zit een discrete confrontatie met d^
CDA-lijsttrekker op de buis er in de campagne
waarschijnlijk niet in.
de Volkskrant, 11-01-86
En wie zou er stemmen op een ondernemer d^e
zijn politieke functie zou misbruiken voor zijn zakelijke belangen? O p iemand die niet tevreden £ou
zijn voor hij alle media onder controle of getemd
zou hebben? O p een tv-tycoon voor wie het imago
belangrijker is dan de werkelijkheid? Op een arrogante figuur die de democratie dreigde te veranderen in een 'telecratie'? Op iemand wiens inspirerende voorbeeld Big Brother is?
De Groene Amsterdammer,
19-10-94
Bij het scheiden van de markt heeft Berlusconi de
Italianen nog eens goed zijn telekratie ingepeperd.
De Morgen, 23-12-94
Een nieuwe regering moet 'par condicio' (gelijke
omstandigheden) garanderen en dat kan niet anders dan door een hervorming van het - door Berlusconi beheerste - omroepbestel. Scalfaro wil zo
op de valreep voorkomen dat de Italiaanse democratie definitief wordt omgevormd in een 'telecratie'.
Elsevier, 07-01-95
telefonitis, schertsend voor ' v o o r t d u r e n d a a n
de telefoon h a n g e n ' .
De Van Praagjes lijden aan telefonitis, ik bel njiijn
zus en mijn vrouw een paar keer per dag.
Opzij, januari 1998
telefoontoestel, soort folterapparaat w a a r m e e
men het trommelvlies k a n doen scheuren. V$n
Dale hedendaags Nederlands (1991) neemt de
variant telefono o p . —>
papegaaienschommèl"\
Ze hadden het vooral gemunt op die gasten vin
de Inlichtingen Veiligheidsgroep, maar dat was
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wederzijds. Daar zat van alles bij, van boerenkinkels tot artsen, die hadden van hogerhand toestemming om te folteren, schoten ook alles kapot wat
ze tegenkwamen, martelden gevangenen voor verhoor, met het 'telefoontoestel' bijvoorbeeld, een
apparaat waarmee ze elektrische schokken konden
toedienen...
Jan Cretner: De Hunnen. Deel I: Oorlog, 1984
teleleren, voor de definitie zie telestuderen"'.
Experimentele opstellingen van tele-leren vertrekken voornamelijk vanuit de over te dragen
kennis en het zo aantrekkelijk mogelijk aanbieden
van informatie. Iedere student kan deze informatie
in zijn eigen tijd en plaats consumeren.
Wave, mei 1995
telemarketing (<— Eng.), het verkopen per telefoon.
DM IN en de PTT willen dat particulieren zich
kunnen beschermen tegen ongewenste benadering
voor commerciële doeleinden via de telefoon. Deze
reclamevorm, ook wel telemarketing genoemd,
staat in Nederland nog in de kinderschoenen maar
begint in omvang sterk toe te nemen, aldus 't
Hoen.
Trouw, 16-04-88
Dank zij computergestuurd bellen en slimmere
software is de kostprijs voor simpele telefoontjes al
gedaald tot vier gulden per stuk. Daarmee wordt
telemarketing voor veel meer bedrijven interessant.
Elsevier, 27-08-94
De Economische Controledienst (ECD) verdenkt
drie Amsterdamse telemarketingbedrijven van
overtreding van de Wet Toezicht Effectenverkeer.
Trouw, 28-02-97
telematica (van telecommunicatie
+ informatica), automatisering. H e t eerste w o o r d e n b o e k
w a a r i n de t e r m w o r d t o p g e n o m e n , is het Supplement (1984) o p de Grote Winkler Prins. De
t e r m w e r d echter al in de jaren zeventig gebruikt. H e t w o o r d is eigenlijk in V l a a n d e r e n
o n t s t a a n m a a r w o r d t sinds het midden van de
jaren tachtig ook in Nederland gebruikt.
De automatisering - telematica noemen ze dat in
Amsterdam met een mooi woord - wordt hier heel
speciaal gericht op de handel en de haven.
NRC Handelsblad,
31-08-85
De telematika rukt op in onze maatschappij. De
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produktie wordt geautomatiseerd, informatie
wordt verzonden per computer, er is geen terrein 111
het dagelijks leven waar chips hun intrede nog niet
gedaan hebben.
De Morgen, 11 -09-85
De sleutel naar een leven vol comfort lijkt te liggen in het samengaan van telecommunicatie en informatica; de ongekende mogelijkheden die uit
deze combinatie voortvloeien zijn te vangen onder
de naam 'telematica'.
Kijk, februari 1988
Ten kantore van Videotex ontvouwt Rob Harrems wat prikkelende ideeën over de nabije toekomst van de thuis-telematica. Niet alleen kun je
er straks theaterkaarten mee reserveren of deelnemen aan een elektronische babbelbox; het wordt
ook mogelijk om via de terminal aan relatiebemiddeling te doen.
Haagse Post, 03-02-90
Telewerken is een verwarrend begrip. Het enige
wat vaststaat, is dat je als telewerker gebruik
maakt van telematica in je werk. Maar waar je dat
doet, is variabel: thuis, gedeeltelijk op de zaak of
op een telewerkverzamelkantoor.
Opzij, december 1993
Bedrijven als KNP wijzen erop dat er te weinig
wordt geïnvesteerd in telematica.
Elsevier, 08-02-97
teleprompter (<— Eng.; m e r k n a a m ) , afleespaneel
voor een tv-omroeper; eigenlijk een a p p a r a a t
w a a r m e e d o o r middel van een soort spiegel een
tekst in de cameralens kan w o r d e n geprojecteerd. O o k wel autocue* genoemd.
Wat me aan Wogan zo bevalt is zijn hyper-professionele stijl die toch zo spontaan lijkt. Het is een
schijnspontaniteit, iets valt, dus: zo leest hij zijn
bindteksten van een teleprompter af...
fan Eenferink in Humo, oy-04-88
De toespraak van Bush was knap geschreven en
de vice-president overtrof zichzelf in de presentatie. Hij had dagen met een teleprompter, een soort
electronische souffleur, geoefend en wist ongekunsteld enige zelfspot over het voetlicht te brengen.
NRC Handelsblad,
19-08-88
De vergelijking van de teleprompter met een, zeg
maar, lange-afstand-souffleur is mooi gevonden,
maar klopt in zoverre niet dat de presentator het
apparaat niet alleen als geheugensteun gebruikt,
maar er in belangrijke mate van afhankelijk is.
HP/De Tijd, 03-07-98

teleshoppen; teleshopping (<— Eng. tele + to
shop), het doen van a a n k o p e n of verrichten van
banktransacties met behulp van een interactief
videosysteem. In Nederland voor het eerst m o gelijk g e m a a k t d o o r Viditel. —»telewinkelen .
Z o moet een bejaarde niet alleen met de computer teleshopping doen, maar moet tevens geholpen
worden om naar de winkel te gaan.
Opzij, juni 198 j
Bij tele-shoppen worden de gewenste artikelen
via een huiscomputer ingetikt. Daarna kunnen ze
worden afgehaald of thuisgebracht.
de Volkskrant, 21-11-87
Gaat de Nederlandse consument straks bij voorbeeld niet meer gewoon zoals nu naar de winkel,
maar gaat hij of zij teleshoppen?
Elsevier, 02-04-88
Willen Nederlanders teleshoppen en thuisbankieren via het Videotex-systeem? De opmars van
de thuis-telematica.
Haagse Post, 03-02-90
Teleshopping begint aardig van de grond te komen maar wordt nog gehinderd door de kosten van
de telefoonverbindingen. Bovendien zijn veel potentiële teleshoppers, zoals bejaarden, dinks (double income no kids) en lichamelijk gehandicapten
nog lang niet allemaal bedreven in pc-gebruik en
het maken van dataverbindingen via een modem.
Kijk, oktober 1991
Wat ik nu doe? Ik werk als projectmanager 'teleshoppen' bij KPN-multimedia, wat inhoudt dat ik
handen en voeten geef enerzijds aan de marketingen sales-kant van projecten en anderzijds aan de
concrete, logistieke invulling ervan op het gebied
van 'warehousing' en 'distribution'.
HP/De Tijd, 30-08-96
telestuderen, thuis studeren via de computer. —>
teleleren*.
Afgelopen dinsdag is voor het eerst in Nederland
een geslaagde proef gehouden met telestuderen.
Een college in communicatiestrategieën dat prof dr
C.M.J. van Woerkom gaf aan 120 studenten van
de Wageningse Landbouwuniversiteit, werd op
hetzelfde moment op afstand interactief gevolgd
door twintig studenten van de Universiteit van
Amsterdam. De telestudenten waren deelnemers
aan een videoconferentie: een beeldverbinding via
twee breedbandige telefoonlijnen.
Algemeen Dagblad, 25-09-93

teletekst, speciaal a p p a r a a t , een zgn. teletekstdecoder, aangesloten o p een televisietoestel,
w a a r m e e allerlei informatie (nieuws, weerberichten enz.) o p het scherm gelezen k a n worden. H e t systeem w e r d rond 1970 ontwikkeld
door Sam Fedida bij de Britse posterijen.
Sinds enige tijd ben ik gefascineerd door de BBC.
's Ochtends om 7 uur zet ik die op Teletekst.
Opzij, februari 1987
Momenteel staan er in België 3 50.000 televisietoestellen met teletekstdecoder.
Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989
Zapt u drie keer per dag naar Teletekst om d^
aandelenkoersen te bekijken of stopt u uw effecten
in een trommel om na een jaar of zes de inhoud te
bekijken?
Elsevier, 17-05-97
televangelist (<— Eng.), dominee die zijn boodschap o p de (Amerikaanse) televisie verkondigt. —> elektronische*
kerk.
Maar de godsdienst als politieke macht, bledk al
gauw, werd niets. In de wereld van de moslims^
bleef het bij een Khomeiny, de moord op Sadatj veranderde daar niets aan. Amerikaanse 'televanielisten' als Jim Bakker verzeilden in overspel- of corruptieschandalen.
Elsevier, 29-08-92
televeilen, handel drijven via het beeldscherm.
Dat de coöperatieve veilingen worden bestuurd
door leken, namelijk de tuinders, dat is volgen^
hem de oorzaak dat er zoveel technische mankementen zijn te betreuren bij de veilingen. Problemen met de klok, problemen met de telefoon, problemen met het televeilen, problemen met de computersystemen.
de Volkskrant, 29-05-92
Als criteria bestaan die een objectieve beoordeling mogelijk maken, hoeven de dieren toch niet
meer naar de veemarkt? Dan kan de handel pet
beeldscherm worden afgewerkt en kan het zogenaamde 'tele-veilen' worden ingevoerd?
Elsevier, 20-03-93
televerhoor, verhoor via telecomverbinding^
Als het aan de rechtbank in Assen ligt, komt pr
voortaan op de stoel van de verdachte een beeldscherm te staan. Het experiment waarbij het verhoor via de camera plaatsvindt, blijkt een succfes.
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De verdachten die in voorlopige hechtenis zitten in
het huis van bewaring 'de Grittenborg' kunnen per
telecomverbinding communiceren met de rechtbank en hoeven dus niet meer te worden vervoerd.
Het televerhoor is een Europese primeur en is gestart uit oogpunt van efficiency. De rechter krijgt
de verdachte via een live verbinding te zien en te
spreken op een beeldscherm en ook de verdachte
kan zien en horen wat er in de rechtszaal gebeurt.
Elsevier, 08-04-95
televisiecratie,-democratie, voor de definitie zie
telecratie*.
Interne partijdemocratie heeft bijna overal het
loodje gelegd. In een tv-democratie past een show
in de stijl van Slagharen.
de Volkskrant, 21-06-86
De cowboys van de televisiedemocratie.
NRC Handelsblad,
08-04-88
Met een schat aan anekdoten schildert Hedrick
Smith, fameus journalist van de New York Times,
het verbazingwekkende Amerikaanse politieke bedrijf, zoals zich dat in de laatste vijftien jaar heeft
ontwikkeld. Het is een beeld van wat de televisieof video-democratie wordt genoemd en die tijdens
het bewind-Reagan haar hoogtepunt heeft bereikt.
Haagse Post, 30-07-88
Een ongeschreven regel van de televisiedemocratie luidt dat de grootste partij de premier mag leveren.
Elsevier, 03-05-9-7
televisie-evangelisatie, het verkondigen van religieuze b o o d s c h a p p e n via de televisie. Vooral in
Amerika erg populair. —> elektronische''
kerk.
... een lekker cynisch commentaar op de Amerikaanse televisie-evangelisatie.
Oor, 23-04-88
televisie-evangelist, beoefenaar van televisieevangelisatie*; voor de definitie zie
televangelist*. - » elektronische*
kerk.
Fundamentalists Anonymous is ook buitengewoon verontrust over de politieke praktijken van
de televisie-evangelisten.
de Volkskrant, 04-04-87
Oral Roberts, de geschifte Amerikaanse tv-evangelist.
Hutno, 14-05-87
televoting (<— Eng.), v o r m van interactieve tele-
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visie waarbij de kijker telefonisch zijn voorkeur
uit kan spreken voor een bepaald p r o g r a m m a ,
o n d e r w e r p ; of voor een persoon, bijvoorbeeld
een politicus.
Het volk werd alleen beroerd door een paar 'fairs
divers', zoals de door de liberalen gemanipuleerde
telefonades bij de Televoting op de commerciële
zender VTM.
Elsevier, 2^-11-91
De verkiezingscampagne moet de periode zijn
waarin de kiezer de gelegenheid krijgt om zich een
gedegen mening te vormen over de richting die hij
na 21 mei uit wil. Helaas heeft 'televoting' een grotere nieuwswaarde dan het vergelijken van partijprogramma's.
Trouw, 08-04-9 j
Het publiek dat bij een tv-programma meedoet
aan televoting mag dan al geen representatieve
steekproef van de Vlaamse bevolking zijn, toch
verrast en verwondert deze uitslag al wie professioneel bezig is met de problematiek van de arbeidsmarkt.
De Morgen, 25-01-97
Lenaerts en De Pauw volgen de conventies van
het medium. Ze maken human interest-reportages
die goed in de markt liggen, ze halen televoting in
huis en voeren elke week een bekende tv-Vlaming
op.
De Standaard, 01-03-97
telewerken, thuis werken, m a a r elektronisch
verbonden met de werkgever. Via de m o d e m en
de telefoonlijn kan de werknemer zijn dagelijkse productie n a a r het bureau van de baas verzenden. Telewerken zou volgens toekomstvoorspellers goed zijn tegen files en de d a a r d o o r ontstane luchtvervuiling. O o k de relatie zou het
ten goede komen, w a n t m a n n e n zouden meer
vrijheid krijgen om h u n kinderen n a a r school te
brengen en o m te koken. —>
telecommuten'.
Ontwikkelingen als telewerken en een vierdaagse werkweek zullen de spreiding van mensen bevorderen.
EAsevier, 14-11-92
Naast activiteiten van en voor derden, willen de
NS het werk van de lokettisten op de kleine stations
uitbreiden. Die kunnen bijvoorbeeld in de stille
uurtjes gaan 'telewerken' voor andere afdelingen.
de Volkskrant, 20-02-93
De produktiviteit van de werknemers die thuis
achter hun computer zitten neemt toe en ook de te-

vredenheid over het werk stijgt aanzienlijk. Tevens
neemt het ziekteverzuim af. 'Telewerken krijgt
daardoor een grotere economische betekenis; het
kan een instrument worden om de Nederlandse
concurrentiepositie te versterken,' aldus Van Dalen.
Algemeen Dagblad, 06-11-93
Het werk van de toekomst heet telewerken. Niet
meer in de file naar kantoor, maar thuis werken
met telefoon en fax onder handbereik. Vooral voor
hoger opgeleiden is dit een ideale uitkomst.
NRCHandelsblad,
28-01-94
Het sukses van telewerk verschilt dus voorlopig
van land tot land. In het Verenigd Koninkrijk zou
al 5 procent van de aktieve bevolking op een of andere manier telewerken.
De Morgen, 17-09-94
Gaat U telewerken dan mijdt U files of volle spitstreinen, werkt in opperste concentratie zonder gestoord te worden door jolige collega's en U kunt
werken wanneer U wilt.
Personal Computer Magazine, november 1996
Telewerken is een dankbaar onderwerp voor dagdromers. Hoe mooi wordt het leven niet wanneer
we kantoor kunnen houden op een paradijselijk
strand?
Personal Computer Magazine, februari 1997
telewerker, iemand die aan telewerken* doet.
Volgens de Telewerk Corner van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat kent Nederland op dit
moment slechts zo'n tachtigduizend telewerkers.
Computer'.Totaal, november 1997
telewinkelen, zie citaat. —> teleshoppen*.
Telewinkelen is het doen van boodschappen vanuit uw woning door middel van telecommunicatie,
waarbij u de boodschappen telefonisch doorgeeft.
Na invoering in een computer worden de bestelde
artikelen thuis bezorgd. Postorderbedrijven maken
nu al gebruik van dit systeem, zodat u vanuit uw
woning rechtstreeks aan de computer uw bestelling kunt opgeven. De verwachting is dat er in de
komende jaren nieuwe mogelijkheden zullen komen om via de telefoonlijn, of zelfs via het kabelnet, boodschappen te doen.
Cbriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch
woordenboek nieuwe media, 1989
Telewinkelen is heel tijdbesparend. Dat het niet
van de grond komt, is volgens haar mee te verklaren door het geringe entoesiasme van de super-

markten. Bij telewinkelen kun je de klant niet verleiden om aan het eind van de rit nog een snoepje
mee te nemen.
De Morgen, 04-11-94
telnet, zie citaat.
Gelukkig kent de Waag-terminal ook het 'telnet'protocol, waarbij je met de lokale computer na^r
de computer van j e Internet-aanbieder belt.
HP/De Tijd, 07-02-97
tempobeul, wielrenner die lange tijd een hocjg
t e m p o kan volhouden.
De potsierlijke bewondering voor het afzien, dat
rare woordgebruik van buitenstaanders, tempobeulen, pijn lijden, afmaken, oprollen, neersabelen, moordende pedaalslagen, wijzen op een ziekte
van de geest: fascinatie met pijn, uitputting en
kwelling.
NRC Handelsblad,
23-09-88
Het Nederlandse kwartet miste, met name in het
tweede deel van de wedstrijd, een tempobeul alp
Van Moorsel nadrukkelijk.
de Volkskrant, 22-08-91
m u z i k a n t , meestal een d r u m m e r , die een nu^n
mer in een hoog t e m p o uitvoert.
'Immigrant Song', een Led Zeppelinhitje uit
1971, met in de hoofdrol de dreunende drums | a n
tempobeul M a x Franken.
Vinyl, oktober 1986
Zijn broer Greg is op de plaat misschien wat karakterloos, maar live blijkt hij een openbaring. Een
ware tempobeul met spervuren van elektronische
drumaccenten.
Oor, 27-08-88
tempobeurs, beurs waarbij de studiefinanciering gekoppeld w o r d t aan het af s t u d e e r t e m p o .
H i e r d o o r w o r d t de student aangespoord o m
vaart te zetten achter zijn studie - v a n d a a r de
benaming. Sinds 1994. H e t voorstel werd al ged a a n in 1992 d o o r de toenmalige minister van
Onderwijs, Ritzen,
-^prestatiebeurs*.
De 'tempobeurs' voor het hoger onderwijs zal in
1994 ook voor de jaren na de propaedeuse worden
ingevoerd. Een student moet een minimum aantal
studiepunten behalen om zijn beurs te houden. Dat
minimum zal in elk geval hoger zijn dan de 10 brocent van de studielast die eerder voor de propaedeuse is vastgesteld.
de Volkskrant, 17-04-92
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Ook de tempobeurs valt bij hem in slechte aarde:
'Ik vind het belangrijk voor je ontwikkeling dat je
naast je studie actief bent. Zo ontplooi je jezelf op
maatschappelijk gebied en ben je volgens mij, na
afstuderen, een aanwinst voor de maatschappij.
Met zo'n tempobeurs worden dat soort activiteiten onmogelijk. Het enige dat je dan kunt doen is
studeren, maar dat levert dan alleen nog maar studenten met oogkleppen op."
Trouw, 3 i-10-92
Van de landen die Ritzen liet onderzoeken kent
alleen Duitsland geen sancties op traag studeren.
Duitsland kent wel een premie op snel studeren,
maar dat zou in de praktijk niet werken. Engeland,
België, Zweden en Maryland (vs) stellen wel eisen
aan het tempo van de student. In Engeland, Denemarken en België moet een student het hele jaar
halen. In Zweden 75 tot 100 procent, in Maryland
80 procent. Haalt de student die percentages niet,
dan verliest hij de beurs. Ritzen wil de 'tempobeurs' - al geeft de bewindsman de voorkeur aan
het begrip 'studievoortgangscontrole' - vanaf augustus 1993 weer in ere herstellen.
de Volkskrant, 06-11-92
Het is daarom grappig om te lezen (in het studentenblad Folia) dat minister Ritzen weer een leuk
plan heeft. Hij wil een onderzoek beginnen onder
scholieren (aankomende studenten dus) om de
'leenaversie' te peilen. Want hij wordt er natuurlijk
van beschuldigd door zijn tempobeurs steeds meer
leningen af te dwingen, en dus de toegankelijkheid
van het hoger onderwijs te verminderen.
Vrij Nederland, 12-11-94
Van de studenten in het hoger onderwijs die het
afgelopen studiejaar onder de norm van de tempobeurs bleven, zal de studiebeurs met terugwerkende kracht in een rentedragende lening worden omgezet.
de Volkskrant, 23-12-94
Zo wreekt zich het systeem: ook geen tijd om
rondjes te draaien om een parkeerplek te vinden en
een gezonde hekel aan bestuur en politiek te ontwikkelen. Nooit de rust om op een winderige tramhalte te staan, nooit de drift van iemand met een
tempobeurs die over veertien weken reces nadenkt.
Vrij Nederland, 29-04-95
tentamengeeltje, bedrag van 25 gulden, tegen
betaling w a a r v a n studenten zich verzekeren
van de mogelijkheid een te volgen cursus af te
sluiten met een t e n t a m e n .
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Omdat vee! studenten vaak niet weten ol /.\\ /ich
een maand later willen testen, werd vorig jaar her
zogenaamd tentamengeeltje geïntroduceerd. Door
betaling van vijfentwintig piek, kregen studenten
zo de mogelijkheid om zich later in te schrijven op
een tentamencyclus. Deze methode is zo goed be
vallen dat vanaf nu inschrijving voor alle tentamens door betaling van een geeltje op het laatste
moment geregeld kan worden.
Trouw, 14 i 1-92

terugkeerbureau, zie citaat.
Inhoudelijk is er niet zoveel verschil tussen de opvattingen van PvdA en D66. Ook de Democraten
willen een veel straffer beleid tegen werkgevers die
illegalen in dienst hebben. En D66 wil eveneens
dat illegale buitenlanders kunnen aankloppen bij
de zogeheten terugkeerbureaus, die de terugkeer
van bijvoorbeeld asielzoekers naar hun land van
herkomst begeleiden.
de Volkskrant, 06-11 -92
terugploegen, in de sociale sector: een bepaalde
maatregel nemen om een tegengesteld doel te
bereiken. Voorbeeld: uitkeringsgelden van
werklozen gebruiken om opnieuw werkgelegenheid te scheppen.
Terugploegen. In: terugploegen van uitkeringsgelden. Financieren van projecten (stadsvernieuwing, waterstaatwerken, enzovoort) met uitkeringsgelden, die worden bespaard doordat een
aantal voormalige langdurige werklozen weer aan
werk wordt geholpen. In dit verband spreekt men
ook wel van terugploegoperatie. O p deze wijze
worden uitgespaarde uitkeringen teruggeploegd in
de economie.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Er moeten terugploegprojecten worden opgezet
op het terrein van de kinderopvang.
Opzij, januari 1987
Wat is er mis gegaan? Het gebruiken van werkloosheidsuitkeringen voor het verrichten van betaald werk - terugploegen in Haags jargon - leek
enkele jaren geleden het ei van Columbus.
de Volkskrant, 23-07-88
Er worden al arbeidspools opgezet, en terugploegregelingen, van alles.
Haagse Post, 03-02-90
'Terugploegen van Rww-geld' heet het systeem,
waaraan de Kamer overigens nog toestemming
moet verlenen.
HP/De Tijd, 02-12-94

terugspeelvoetbal, manier van voetballen w a a r bij de bal vaak n a a r het eigen doel gespeeld
w o r d t o m tijd te rekken. O o k als metafoor buiten de sport gebruikt, zoals in het citaat.
'Catenaccio' heet het in het Italiaans, 'terugspeelvoetbal' in niet zulk fraai Nederlands. Het is
wat centrum-rechts in Frankrijk de afgelopen dagen sinds de nederlaag van ook 'hun' kandidaat
Jacques Chirac tegen president Francois Mitterrand hebben toegepast: verdedigen, ontregelen van
de tegenstander en zorgen dat die niet in zijn spel
komt, terugspelen op de doelverdediger.
Trouw, 13-05-88
Tex-Mex {<— Am.-Eng.), muziek die een fusie is
tussen c o u n t r y (afkomstig uit het Amerikaanse
Texas) en Mexicaanse muziek. M e e r algemeen:
mengeling van Amerikaans-Mexicaanse ingrediënten.
... Ie tout Paris is 's avonds uitgerukt om het spetterende Tex Mex-orkestje aan het werk te zien.
Humo, 12-03-87
... een traditioneel Tex-Mexliedje als 'Prenda Del
Alma'.
Backstage, maart 1987
Een vrijgevochten hectare aan de rand van het
dorp met een Tex Mex-restaurant, een paar woonwagens, een zweethut, een sauna en een meditatieruimte.
HP/De Tijd, 31-01-97
Als dochter van Mexicaanse emigranten maar
geboren en getogen in Texas lag het voor de hand
dat Hinojosa zich zou bekwamen in de tex-mex:
een mengvorm van Amerikaanse country en Mexicaanse muziek.
Trouw, 28-02-97
Net als het Amerikaanse Los Lobos houden de
Limburgers van een flinke portie Tex Mex.
de Volkskrant, 11-04-97
TCV (<— Fr. train a grande vitesse), supersnelle
trein. Voor het eerst o p g e n o m e n in Kramers
(1981). In april 1988 zocht de NS een n a a m
voor de hogesnelheidstrein*
of T G V . Blijkbaar
k w a m er weinig bruikbaars uit de bus. Boemerang, europijl, ijltrein, intercitykomeet,
laagvlieger, pijl, railracer, scheurtrein,
tempotrein,
turbotrein enz. - geen van alle k o n de goedkeuring wegdragen, tenzij misschien flitstrein*.
Als de TG v er tegen 1993 komt, kan U vanaf dan
op 75 minuten van Brussel naar Parijs sporen.
De Morgen, 21-03-87

De Fransen hebben hun TGV (Train a grande vitesse) en de Duitsers hun ICE (intercity express).
Mens & Wetenschap, nr. 3/1989
De Europese gemeenschap heeft Nederland een
bijdrage van 2.3 miljoen gulden beloofd voor de
voorbereiding van de TGV spoorlijn AmsterdamBrussel-Parijs.
Mens & Wetenschap, nr. 2/1992
Thatcherisme, vnl. pejoratieve benaming vo^r
het, door velen als meedogenloos ervaren, sociaal-economisch beleid van de Britse premier
M a r g a r e t Thatcher, leidster van de Conservative Party van 1975 tot 1990 en premier vah
1979 tot 1990. Kenmerken zijn een vergaande
privatisering; v o o r t d u r e n d de h a n d op de knip,
waarbij vooral onderwijs en gezondheidszorg
stiefmoederlijk behandeld w o r d e n . De terrri,
die w o r d t toegeschreven aan professor Stua rt
H a l l , dateert al uit de jaren zeventig (althans in
Groot-Brittannië), m a a r werd pas echt c o u l a n t
in de jaren tachtig.
Thatcherisme maakt Labour anti-centralistisch.
de Volkskrant, 29-09-86
De kranten met de grootste oplagen zijn steevast
die met de meeste blote borsten en billen op pagina
3 en met de vurigste pleidooien voor nog meer
Thatcherisme.
Het Parool, 25-04-87
Op genadeloze wijze wordt momenteel in het
parlement de rode draad van onrechtvaardigheid
bloot gelegd die door het Thatcherisme loopt.
de Volkskrant, 22-04-88
Heath trok zich terug en het Thatcherisme n^m
de Conservatieve Partij over.
Vrij Nederland, 30-04-88
Hij heeft moeite met de nieuwe machtspositie
'die ons in de schoot geworpen is'. Met het
Thatcherisme en het economisch rigorisme da^:
daarmee gepaard gaat.
Elsevier, 14-12-96
Groot-Brittannië is weer een ander geval, m^ar
ook daar hebben de liberalen niet weten door te
breken, wel New Labour, dat overigens lijkt door
te gaan in het sociaal-economische spoor dat door
het thatcherisme voor het eerst is getrokken.
HP/De Tijd, 3 0-05-97
theater, militair eufemisme voor 'slagveld'. De
term s t a m t uit het Amerikaanse militaire jargon en werd bij ons populair na de Golfoorlog
in 1 9 9 1 .
£35

De Duitse laagvlakte vormde immers het belangrijkste 'theater' voor een mogelijke confrontatie
tussen Oost en West.
Elsevier, 20-06-92
'Surgical airstrikes' (waarvoor Amerikaanse
'special troops' al in 'het theater' verkenningen aan
het uitvoeren zouden zijn) om serieuze schade toe
te brengen aan de Servische 'warfighting capability', opheffing van het Bosnische wapenembargo,
hetgeen de Europeanen nu eenmaal als nogal cynisch ervaren maar de vs niet...
HP/De Tijd, 04-06-93
Hoeveel gewapende conflicten kan een supermacht tegelijk aan? De vraag is actueel nu de Verenigde Staten vorige maand in twee verschillende
'theaters' militair moesten optreden.
Elsevier, 05-11-94
themacafé, drankgelegenheid, ingericht o m aan
de behoeften van een speciaal publiek te beantw o o r d e n ; bijvoorbeeld een sport- of een internetcafé.
Het fenomeen themacafé is overgewaaid uit de
Verenigde Staten in de vorm van het Hardrock
Café, inmiddels een wereldwijd concern zoals
McDonalds, met uitspanningen in Antwerpen en
Parijs.
Elsevier, 05-03-9-/
Van '92 tot '94 werkten Maurits en zijn broer
Bernhard in café Soestdijk in Groningen. Dat café
- een zogeheten themacafé, helemaal in Oranjestijl ingericht - bestond al voor de Van Vollenhovens er hun opwachting maakten, maar kreeg door
hun aanwezigheid natuurlijk een extra dimensie.
HP/De Tijd, 30-01-98
themapark (<— Eng. theme park), pretpark
w a a r i n de attracties rond een bepaald (educatief) t h e m a draaien. Bekende voorbeelden zijn
Disneyland en het Asterix-park in Frankrijk. —»
disneyficatie*.
Heritage USA is na Disneyland het grootste themapark in de V S .
de Volkskrant,
20-06-87
Voor investeerders zijn mijn projecten aantrekkelijk vanwege de nieuwe technologieën, die zijn in
een later stadium ook op allerlei manieren bruikbaar. Voor 'Strawberry Fields' zijn dat bijvoorbeeld themapark-attracties die gebaseerd zijn op
de film.
HP/De Tijd, 09-05-97
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l )e nieuwste toevoeging in het themapark over
water op het voormalig werkeiland Neeltje Jans is
uniek in de wereld.
Elsevier, 26-07-97
'Animal Kingdom', het nieuwste Disney-thema
park, zou 'een koninkrijk van balans, harmonie en
overleving' zijn.
HP/De Tijd, o J-05-98
t(h)rash,-metal,-rock (<— Eng.), de hardere variant van de p u n k m u z i e k , veelal amelodieus.
Met zijn groep The Birthday Party wierp Cave
zich op als de meest oorspronkelijke vocale exorcist in het vurige thrashrockgenre.
NRC Handelsblad, 19-06-85
The Chills uit Nieuw-Zeeland maken psychedelische trash.
de Volkskrant, 14-02-87
En al heeft de drummer af en toe problemen met
dat laatste, de band brengt een lekker potje thrash,
waar diverse metal-grootheden stinkend jaloers op
kunnen zijn.
Oor, 18-09-93
Naar een 'trash-metaP-concert gaan is af te raden
als je zwanger bent.
De Groene Amsterdammer,
24-08-94
t(h)rash-tv (<— F^ng.), pejoratieve aanduiding
van g o e d k o o p g e m a a k t e televisie met veel sensatie; tv-pulp.
Aan de andere kant gaat er veel geld en energie in
een documentaire zitten. Met andere woorden: de
TV-documentaire is niet echt in opkomst. De
'trash-Tv' is dat wel: goedkoop gemaakte programma's over ditjes en datjes, met fijne emotionele momentjes en zo mogelijk een 'live' element om
het wat spannender te maken.
Nieuwe Revu, 15-10-97
t(h)rashy (<— Eng.), van muziek: amelodieus,
hard.
... trashy rock & roll met getergde vocalen.
Oor, 27-07-85
thuisbankier, iemand die aan
thuisbankieren
doet.
De misdadiger bevindt zich op grote afstand van
de bank die hij berooft, heel comfortabel, thuis:
een echte 'thuisbankier'. Hij heeft de computer
van de bank via de telefoon afgeluisterd en z.orgt er
nu voor dat met grote regelmaat geld van de bank

naar zijn eigen bankrekening wordt overgeschreven.
Cees Hamelink: De computer samenleving, 1980
thuisbankieren, zijn bankverrichtingen doen
d o o r thuis ingevulde formulieren per post te
verzenden. Staat tegenover het zgn. telebankieren*, waarbij gebruik w o r d t g e m a a k t van een
computer.
De folder, de volgende dag bij de PTT gevonden
tussen 'thuisbankieren' en de 'gelukskoerier', geeft
enige opheldering.
Opzij, juni 1987
Onlangs heeft de Postbank het thuisbankieren
verder uitgebreid met de Postbank Online en met
Girotel voor Windows.
PC Consument, december 1996
De PC wordt thuis op verschillende manieren gebruikt. Van faxen ontvangen, e-mail versturen en
surfen op Internet tot thuisbankieren en computerspelletjes spelen.
NetWerk, maart 1997
tierelier: gaan, lopen, verkopen enz. als een (mog. een vervorming van gaan als een lier,
waarbij lier d a n de betekenis heeft van
draailier, een oud muziekinstrument), informele u i t d r u k k i n g voor 'erg vlot, zeer goed, heel
makkelijk verlopen'.
Ik zou tien jaar one man show gaan doen met
daarin alle oude succesnummers. Ik stond er mee
in Antwerpen en het liep als een tierelier.
Vrij Nederland, 24-08-85
Het debuutalbum 'Everyone Else is Doing It...'
verkocht als een tierelier...
Nieuwe Revu, 24-04-96
Ons geluk is dat 'Flodder' scoort als een tierelier.
Nieuwe Revu, 09-04-97
Voor de PvdA ziet dat er op het eerste gezicht
goed uit: de economie draait als een tierelier.
Elsevier, 02-08-97
Zingende minister Jorritsma gaat als een tierelier.
Trouw, 05-12-97
Zoals bekend, komt ouderdom met gebreken. En
dat geldt ook voor de P C . Onder D O S liep het ding
als een tierelier...
Computer Idee, 25-03-98
tiet: lopen, swingen enz. als een - , informele uitd r u k k i n g voor 'erg vlot, zeer goed, heel m a k k e lijk verlopen'.

Maar die show loopt wél als een tiet, jongen...
Jan Lenferink in Humo, 07-04-88
Zolang mijn hoofd maar op de buis te zien is, lopen mijn boeken als een tiet.
Elsevier, 04-05-91
tijdpad, in het jargon van politici: tijdschema.
Voor het eerst o p g e n o m e n door Bunge (1985).
Zoals het nieuwe kabinet-Lubbers een 'tijdpad'
heeft uitgestippeld om het financieringstekort van
het rijk te verminderen en een 'tijdpad' gaat uitzetten om de werkloosheid terug te dringen, zou burgemeester Van Thijn met een selecte groep adviseurs een 'tijdpad' moeten ontwerpen om de misdaad van alledag, volksvijand nummer één in Amsterdam, vastberaden, hardnekkig en met taai geduld uit de stad te verdrijven.
Het Parool, 16-08-86
'In 1991 zal het tijdpad evenals in 1990 worden
gehaald,' meldt minister van financiën Wim Kpk
daarna trots in de volgende week dinsdag te verschijnen Miljoenennota.
Elsevier, 14-09-91
Hij verwees naar het overleg dat de grote maatschappijen met de overheid voeren in de Olie Contact Commissie. 'Daarin wordt ook een tijdpad
voor zwavelarme diesel uitgestippeld.'
Het Parool, 25-01-92
Het tijdpad om het financieringstekort terug te
brengen zal door Brinkman tot de laatste stuiver
worden geïncasseerd.
Elsevier, 17-04-93
tijger, succesvol Aziatisch land met een snel
groeiende economie. De vier tijgers zijn de vier
grootste Aziatische exportlanden: H o n g k o n g ,
Singapore, Zuid-Korea en Taiwan.
Nieuwe concurrenten (de Zuidoost-aziatische
'tijgers') bleven in staat de laatste technische ontwikkelingen onmiddellijk toe te passen.
de Volkskrant, 11-12-93
Tussen Japan, Zuid-Korea en China, de drie buren in Oost-Azië, ontwikkelt zich een mooie
vriendschap. Wat hen bindt is, behalve hun nabijheid, de economische formule die ze gemeenschappelijk hebben. Een formule die eerst Japan heeft
groot gemaakt, daarna, met de andere tijgers,
Zuid-Korea krachtig deed groeien en die nu de
fenomenale opkomst van China verklaart.
NRC Handelsblad,
18-03-94
Geen handel met Indonesië zolang het zijn arl|>ei-
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ders onderdrukt, geen handel met C ihina zolang
het zijn dissidenten niet vrijlaat. Maar de Tijgers
bijten terug.
de Volkskrant, 19-03-94
De vier 'tijgers' van Azië - Taiwan, Zuid-Korea,
Hongkong en Singapore - zijn nog steeds veruit de
grootste investeerders.
Trouw, 03-06-94
De vergelijking met de zes Aziatische Tijger-economieën, Maleisië, Korea, Hong Kong, Taiwan,
Singapore en Thailand, gaat dan ook slechts gedeeltelijk op.
HP/De Tijd, 15-11-96
Aan de westelijke rand van de Stille Oceaan
wordt gesproken van een slecht jaar: de economische groei van enkele tijgers bedraagt 'nauwelijks'
zes of zeven procent.
DS Magazine, 27-12-96
De jongste generatie verlangt na decennia van
bewonderenswaardige economische expansie in
een van Azië's economische 'tijgers' sociale veranderingen, maar ontmoet vooralsnog misdaad, corruptie en schandalen.
Elsevier, 28-06-97
-tijger, als tweede deel van een samengesteld
w o o r d : enthousiast a a n h a n g e r of beoefenaar
van iets, bijvoorbeeld partijtijger,
preektijger'.
N a a r analogie van het veel oudere, en uit het
studentenslang s t a m m e n d e kroegtijger. Informeel.
Binnen bleven de echte vergadertijgers achter om
het karwei voort te zetten...
Vrij Nederland, 04-06-88
Van Duinen, dat was een preektijger!
Trouw, oi-oy-89
Echt getalenteerde mensen die niet tot de partijtijgers behoren, vallen al snel uit de boot.
de Volkskrant, 05-07-91
De jonge zakenlieden, kantoortijgers en ondernemers namen wel de normen.
Geert Mak: De engel van Amsterdam, 1992
Dat Kok als opvolger is aangewezen door Den
Uyl persoonlijk, lijkt wel vergeten. Evenals het feit
dat hij een andere voorgeschiedenis heeft dan Den
Uyl en zich ook vroeger nooit zo'n partijtijger
toonde.
Elsevier, 18-01-9-/
Als eerste direct gekozen premier van Israël omringde Netanjahoe zich met een eigen groep adviseurs. Zodat hij niet voor de volledige honderd
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procent was aangewezen op de partijtijgers en
vakministers in zijn kabinet.
Vrij Nederland, 19-04-97
De 57-jarige tribunetijger uit Vught is opgelucht
dat de soap waar ze zelf aan meedeed, voorbij is.
Elsevier, 14-02-98
tilt slaan;op-slaan, over zijn toeren raken; zich
niet meer k u n n e n beheersen; woedend w o r d e n ;
dolgedraaid reageren. Tilt is eigenlijk de toestand w a a r i n een flipperkast zich bevindt w a n neer het mechaniek afslaat en t o t stilstand
komt n a d a t de kast is bewogen.
Maar als je eerst veel gedronken hebt, en dan
rookt, dan gaat het niet, dan val je gewoon neer.
Dan sla je tilt, zoals wij zeggen. Tilt is een veel gebruikt woord.
Dirk Stroobants: Drugs, 1985
Ik ga iets doen met D J ' s , house en ambient. Zelfs
de meest verlichte jazzmuzikanten slaan daarbij op
tilt.
HP/De Tijd, 11-07-97
timeren, r o n d h a n g e n . Informeel taalgebruik.
De uitgerangeerde klasse veroorlooft zich wel te
suffen, de ouderen soezen op bankjes, de jongeren
timeren op hangplekken.
HP/De Tijd, 17-07-98
timesharing (<— Eng. 'tijd delen'), het gelijktijdig in gebruik nemen van een computersysteem
door verschillende gebruikers, waarbij de
wachttijden tot een m i n i m u m beperkt zijn.
O o k : het verdelen van de capaciteit van een
computer over meerdere p r o g r a m m a ' s .
Het 'verspreid rekenen' van de computers van
morgen past volgens Poort in de groei die de techniek de afgelopen decennia heeft laten zien. In de
jaren zestig verwerkte een computer alleen maar
een van tevoren ingevoerd programma en de bijbehorende gegevens. In de tien jaar daarna ontwikkelden de 'timesharing'-systemen zich: meerdere
gebruikers kunnen sindsdien via een beeldscherm
toegang krijgen tot een krachtig computersysteem
dat zijn tijd tussen hen verdeelt.
EJsevier, 17-09-88
Time sharing (tijd delen): het gelijktijdig gebruik
maken van één computersysteem door meerdere
gebruikers, waarbij de computer de beschikbare
tijd zó over de gebruikers tracht te verdelen dat
wachttijden tot een minimum beperkt worden.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992

het delen van één huis d o o r verschillende huurders die bij toerbeurt van het huis gebruik k u n nen m a k e n ; met n a m e in vakantiegebieden.
Deze v o r m van verhuur riekt vaak n a a r oplichterij.
Vakantiegangers in Zuid-Europa proeven van de
gratis champagne, zetten hun handtekening, doen
een aanbetaling en worden 's nachts badend in het
zweet wakker. Bij de Consumentenbond stapelen
de dossiers zich op over time sharing. 'Mensen laten zich er gewoon inluizen.'
de Volkskrant,
oj-06-93
De minister had eerder beweerd dat hij geen villa
bezat; vervolgens loog hij dat hij slechts medebezitter was van de villa op grond van een 'timesharing'-contract.
de Volkskrant, 09-12-94
tippelzone, zone, gebied w a a r i n tippelen w o r d t
toegestaan,
-^gedoogzone*.
In verschillende steden begon men voorzichtig
aan een tippelzone te denken, buiten de woongebieden.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 199 j
In een poging de overlast in het centrum te beperken, opende de gemeente begin dit jaar in Heerlennoord een tippelzone met zestien afwerkplekken.
Elsevier, 12-07-97
tjakka, zie

t(s)jakka*.

toasten (<— Eng. to toast), zingzeggen*; onderdeel van de reggae-muziek waarbij de diskjockey zijn eigen teksten 'zingzegt', en dit tegen
het achtergrondritme van een reggaeliedje.
Vooral populair bij jonge z w a r t e n .
In al de nummers wordt aan één stuk door getoast, nergens is eens een stuk stevige dub te horen.
Vinyl, oktober 1985
Zijn basis is de Bronx en de raggamuffin, een
snelle manier van toasten over een hiphop-beat.
Oor, 22-10-88
Audioweb komt uit Manchester en dat kun je horen ook. Happy Mondays en The Stone Roses dus,
met een zanger die eruitziet als de norse uitsmijter
van een nachtclub en die laatst in Amsterdam het
record 'vloeken op het podium' op z'n naam
schreef, maar die toch zingt en toast als een verliefd engeltje.
Nieuwe Revu, 12-02-97

toaster (<— Eng.), iemand die toast* of
zingzegt*.
Lepki die dit jaar het magnifieke, van echt leuke
humor overlopende Stepmother neerzette, beschikte over een visie waar veel andere toasters een
puntje aan kunnen zuigen.
Oor, 26-01-83
... de Jamaïcaanse reggae-toaster Eek-A-Moiise.
de Volkskrant, 24-08-85
De toaster zingt niet, hij toast, hij zing-zegt.
Elsevier, 08-11-86
tocht dertochten, heroïsche benaming voor 4e
Elfstedentocht. Dergelijke uitdrukkingen n^et
een overtreffende t r a p (bijvoorbeeld baas* der
bazen; held der helden) zijn in het Hebreeuvjs
heel g e w o o n . Vooral in de bijbel k o m e n we zje
met regelmaat tegen: Heer der heerscharen;
heilige der heiligen; hemel der hemelen enz.
Liturgist prof. Paul Post had bijvoorbeeld metj het
oog van de ritenman naar het 'feest der feesten' gekeken, zoals hij de 'tocht der tochten' doopte - de
Elfstedentocht.
Trouw, 31-01-97
De eerste maandagavond na de elfstedentocht,
6 januari van dit jaar, meldden zich voor de Bresgroepsschaatscursussen op de Vechtse Banen ih
Utrecht ruim vijfhonderd mensen. Allemaal aangestoken door de 'tocht der tochten', willen ze de
techniek (beter) onder de knie krijgen.
Elsevier, 08-02-97
-toerisme, in samenstellingen als
drugstoerisme,
ecotoerisme*,
meubeltoeristhe,
ramp(en)toerisme*,
sekstoerisme* enz.: massale belangstelling voor iets. Meestal pejoratief.
toeters en bellen, allerlei franjes, snufjes, overbodige versieringen; niet essentiële m a a r aantrekkelijke elementen; gimmicks. Informeel;
wellicht oorspronkelijk slang van militairen^
die deze u i t d r u k k i n g gebruikten (gebruiken?)
als aanduiding voor een groot model decora^
ties. Vgl. Amerikaanse slang bells and whistfes,
met dezelfde betekenis.
Het is een van de weinige geestige momenten
waarvoor Miller nu eens niet een heel arsenaal i a n
toeters en bellen laat aanrukken.
Oor, 14-11-87
Huizing wil geen presentatie met 'toeters en
bellen'. De huidige, rustige presentatie heeft
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een niveau dat wij wel willen handhaven.
NRC Handelsblad,
13-01-89
De eerste modellen hadden ronde koplampen,
achterwielaandrijving en waren lawaaierige gebruiksvoorwerpen zonder al te veel toeters en bellen.
Elsevier, 26-10-96
Het Ziekenfondsbesluit werd in 1966 vervangen
door de Ziekenfondswet zoals we die nu kennen.
Dat wil zeggen, het is waarschijnlijk de wet die in
de loop der jaren het vaakst gewijzigd is. De toeters en bellen zijn ontelbaar en niet om aan te horen.
Elsevier, 14-06-97
toko (<— M a l . 'winkel'), informeel voor 'café,
tent; zaak, bedrijf'.
Hoe die Vlaamse guppen daar in die Antwerpse
tokoos bij mekaar zitten.
Kees van Kooten in Humo, 02-0 5-91
Ik heb het drukkerdedruk met me eige toko...
Nieuwe Revu, 07-05-92
De Philipsmensen waren gewend voor de eigen
toko te werken.
Elsevier, 25-06-94
Een van onze favoriete supermarkten is de Chinese toko die gevestigd is op de hoek van de Kloveniersburgwal en Sint Antoniesbreestraat.
HP/DeTijd,
06-09-96
Nadat een half jaar geleden de grote financiële
man met een knallende ruzie de toko had verlaten,
heeft onlangs een prominente publiciteitsmedewerkster haar biezen gepakt...
Oor, 22-03-97
Hij begon een eigen tokootje in computers.
Trouw, 02-05-97
tongen, informele jeugdtaal voor 'een tongzoen
uitwisselen'.
... en toen kwam hij terug op mijn vriendjes. 'Wat
doe je met ze?' vroeg hij. Als hij lachte was hij werkelijk aantrekkelijk. 'Niets bijzonders, een beetje
tongen,' zei ik hoewel het hem niks aanging.
Hannes Meinkema: Verbalen, 1983
... toen wilden Sonja en Monique me zoenen, ze
wilden tongen, want dat deden ze allemaal.
Dolf de Vries: Gesloten gordijnen, 1986
Mijn probleem is dat ik nog nooit met een jongen
getongd heb en ik ben bang dat ik het niet kan en
dat hij dan op me afknapt.
Lezersbrief in Fancy, augustus 1997
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too much (<— Eng.), informele uitroep van ongeloof of verwondering.
We rolden van het lachen over de straat. Wat er
na het overlijden van Sirius' vader te voorschijn
was gekomen, was 'too much'. Too much; zo
noemden we al het ongelooflijke en onbegrijpelijke.
Boudewijn Büch: Links, 1986
'Als je naar het geouwehoer van die gasten moest
luisteren werd je stapelgek,' vond Alan. 'Oh wow
man, helemaal too much weet je wel,' de hele dag
door.
Haagse Post, 15-07-89
top, verkorting van
topconferentie.
In het weekeinde voorafgaand aan de 'top' in R10
sprak hij hem anderhalf uur op het ministerie in
Den Haag.
Elsevier, 06-09-97
topdog (<— Eng.), hoge piet; belangrijk persoon.
Daar vallen ambitieuze ambtenaren op door hun
vakkennis. Genoeg is dat niet, want de raadadviseurs zijn geen vakidioten. Persoonlijkheid is minstens zo belangrijk. 'Het zijn de topdogs van de ministeries. Door de wol geverfde ambtenaren, met
een enorme vakkennis, uiteraard.'
Elsevier, 14-09-96
Met een andere 'topdog' uit het verkeerscircuit,
directeur Paul Nouwen van de A N W B , raakte ze
openlijk slaags.
Vrij Nederland, 21-12-96
Maar liever wil de partij een topdog uit het bedrijfsleven die een paar middagen per maand beschikbaar is om het partijkantoor te runnen.
Elsevier, 10-10-98
topjongen, meisjestaai voor ' d r o o m v r i e n d ' .
Een 'topjongen' is bereikbaarder dan een mannelijk idool zoals - ten tijde van het onderzoek - Henny Vrienten of Ernst Jansz van Doe Maar, maar
onbereikbaar genoeg om veilig te kunnen 'droogzwemmen'.
Mieke de Waal: Meisjes. Een wereld apart, 1989
totaalboekhandel, boekhandel w a a r men niet alleen lectuur, m a a r ook compact discs, cdroms e.d. verkoopt.
Zijn kopers van boeken ook liefhebbers van compact discs en croissants? Als we de handelaren mogen geloven wel. Ter wederzijds voordeel zoeken

zij steeds meer eikaars gezelschap. Dit heeft in
Duitsland geleid tot het ontstaan van de 'totaalboekhandel'. Een trend die nu ook in Nederland
begint door te breken. Morgen gaat in Rotterdam
de nieuwe vestiging van Donner Boeken open, met
zooo vierkante meter vloeroppervlak verreweg de
grootste boekhandel van Nederland.
NRC Handelsblad,
15-07-88
totaaltje, in filmjargon voor een bepaalde camera-instelling w a a r d o o r de totale k a m e r of het
totale landschap in beeld k o m t .
Cameraman: Drie play-back-fouten. Zullen we
nu het totaaltje draaien?
Bert van der Veer: Het einde van de lijn, 1985
touch pad (<— Eng.), elektronisch invoerapparaat o p een notepad* w a a r m e e de cursor b e w o gen kan w o r d e n ; vervangt de muis. —>
trackball'',
trackpad*.
De touchpad is ronduit het meest merkwaardige
invoerapparaat dat in deze test besproken wordt.
NetWerk, september 1997
Een touchpad heb je waarschijnlijk al wel in een
notebook gezien: het is een rechthoekig gevoelig
plaatje waarmee je je cursor kan bedienen.
Computer Magazine, januari 1998
het besturingspaneel van een cd-i* -speler.
Elke avond en soms een deel van de nacht zat ik
aan de muis of de 'touchpad' (de muis voor cd-i).
Elsevier, 04-02-95
touchscreen (<— Eng.), a a n r a a k s c h e r m . M e t behulp hiervan kan men een computer bedienen
zonder toetsenbord.
Terwijl supermarkten en warenhuizen de
'touchscreens' introduceren, zijn technici al weer
stappen verder. Ze hebben de tastgevoelige aanraakschermen zo aangepast dat je ze door (kogelvrij ) glas heen kunt bedienen, of door hout of plastic.
Elsevier, 07-02-98
Tourette; syndroom van - (naar de Franse neuroloog Gilles de la Tourette, 1 8 5 7 - 1 9 0 4 ) , neurologische a a n d o e n i n g , zich uitend in controleverlies over het eigen gedrag. De patiënt slaat
obscene of godslasterlijke taal d a n wel betekenisloze kreten uit; hij g r o m t ; en/of hij m a a k t
spastische bewegingen, stampvoet, k n i k t veel-

vuldig met het hoofd, m a a k t grimassen, spuugt
enz. De ziekte begint gewoonlijk in de late
jeugd en w o r d t het meest vastgesteld onder
m a n n e n . Er w e r d vastgesteld d a t lijders aan het
syndroom te veel d o p a m i n e in de hersens hebben. In het Engelse taalgebied dateert de oudste
vindplaats van 1 8 8 6 . Bij ons w e r d het w o o t d
door de meeste w o o r d e n b o e k e n pas opgenomen in de jaren tachtig. O o k
Tourettesyndroom; Gilles de la
Tourette-syndroom.
De 45-jarige Nijmegenaar H.V. die lijdt aan het
Gilles de la Tourette syndroom mag van de Arijihemse rechtbankpresident tot 7 september in ^ijn
woning blijven.
de Volkskrant, 09-04-93
Het Arnhemse Gerechtshof heef t geoordeeld dat
een Nijmeegse man van 46 die aan het syndroom
van Tourette lijdt, door de Woningstichting Nijmegen uit zijn huis mag worden gezet wegens 'onaanvaardbare overlast' voor de overige flatbewoners. Door het syndroom van Tourette barst de[
man op onverwachte momenten in schreeuwen
uit.
NRC Handelsblad, 30-07-93
Altijd weer dat spontaan. Ik moet dan meteeh
aan iemand denken die aan een soort syndroom
van Gilles de la Tourette lijdt en vloekend en kivijlend de hele kamer onderschijt.
Vrij Nederland, 07-08-93
Het niet of slechts met veel moeite kunnen 011 derdrukken van limbische kreten of emotioneel geladen termen is een van de symptomen van de ziekte
van Gilles de la Tourette, vernoemd naar een Franse neuroloog.
de Volkskrant, 14-08-93
Nicotinepleisters zouden een kalmerend effejct
hebben op de ongekontroleerde bewegingen er} uitroepen van mensen met het syndroom van Gilles
de la Tourette. Vijf dergelijke patiënten liepen iwee
dagen rond met de pleisters - eigenlijk bedoeld
voor mensen die met roken willen stoppen - en
kregen gedurende een maand geen aanvallen njeer.
De Morgen, 16-09-94
Nu heeft hij het plan opgevat om een onderzoek
te gaan doen naar de effecten van marihuana op
mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette.
Pan Forum, oktober 1995
township (<— Eng.), z w a r t e woonwijk in Z u i d -

Afrika.
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Soldaten vertellen je dat ze liever aan de grens
verblijven dan in de zwarte townships vanwege het
gevaar.
Haagse Post, 27-07-85
De Afrikaner journaliste Annemarie Mischke
heeft een vergelijkend onderzoek gedaan in de
blanke en zwarte pers naar de berichtgeving over
de onrust in de townships.
de Volkskrant, 27-07-85
Bess gelooft alles. Geweld in de townships, dat
doet het ANC, want dat zijn toch nog steeds terroristen.
Opzij, mei 1992
Athlone is de beruchtste wijk van de Cape Flats.
Een troosteloos township voor kleurlingen onder
de rook van het vliegveld.
Elsevier, 08-11-97
Baby, Ginger, Posh, Scary &c Sporty proberen te
ontkomen aan hun fans, treden op in Turkije en bezoeken een township in Johannesburg.
Movie, januari 1998
toy (<— Eng.), denigrerend jargon voor een graffitispuiter die het (nog) niet verder brengt d a n
het aanbrengen van de eigen n a a m .
Wie er niets van terecht brengt wordt meedogenloos geklasseerd als 'toy' en kan zijn gehamsterde
spuitbussen beter tegen de muren van zijn geïmproviseerde atelier leegspuiten.
Sic, 19-04-88
De tweede keer was iets spectaculairder. Toen
was de Amsterdamse politie onze groep op het
spoor gekomen en had een aantal toys opgepakt en
uitgehoord.
Webber, november 1994
toyboy (<— Eng.), w a t de bimbo* is voor bepaalde m a n n e n , is de toyboy voor vrouwen van boven de veertig: een speeltje'. —» boytoy*.
En toen vrouwen steeds geëmancipeerder werden
en in 'power'-mantelpakjes maatschappelijk omhoog klommen, was het voor de man de hoogste
tijd om in advertenties erg yin op de rug passief te
liggen wezen als haar lustspeeltje, haar toyboy.
Elsevier, 19-04-97
trackball (<— Eng.), a p p a r a a t , in de v o r m van
een balletje, w a a r m e e de cursor over het scherm
van een d r a a g b a r e computer bewogen kan worden; alternatief voor de muis*. —> touchpad*,
trackpad*.
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Trackball (spoorbal): soort omgekeerde computermuis. Bestaat uit een kastje waar bovenuit een
bal steekt die met de handpalm bewogen kan worden. De muiswijzer op het scherm van de computer
volgt de bewegingen van de bal.
Liesbetb Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Trackball: Soort muis die niet hoeft te worden
verplaatst over het tafelblad, maar die wordt bediend met een grote bal aan de bovenzijde.
Computerterminologie.
Van Ascii tot Z-Modem,
1992
In telegramstijl de andere kenmerken: 4MB
Ram-geheugen uitbreidbaar tot I O M B , ingebouwde trackball vooraan, seriële en parallelle poort,
aansluiting voor extern VGA-scherm (1024 x 768
bij 256 kleuren), twee Type 11 PCM-ciA-sleuven,
ook te gebruiken als één Type 111 sleuf, Duracell
nikkel-metaal-hybride batterij.
Computer Magazine, februari 199 f
De computer berekent het zogeheten 'CPA - closest point of approach'. Samen met het programma
'Target' en het listig bedienen van een 'trackball'
(door het kruis op de schepen te plaatsen) kan de
stuurman exact de koers, snelheid en afstand van
andere schepen bepalen.
PC-Koop, januari 1997
trackpad (<— Eng.), wrijfplaatje om de computercursor mee te sturen. Vermeld in reclamefolders voor c o m p u t e r s , jaren negentig. —> touchpad*, trackball*.
trailer (<— Eng.), fragmenten uit een film of uit
een televisieprogramma, bedoeld als reclame
hiervoor. De trailer belooft niet zelden meer
vaart en afwisseling d a n de film of het p r o g r a m ma blijken te bezitten.
Drie miljoen mensen hebben op de zender afgestemd (veel meer dan normaal dus) omdat dagenlang een trailer één van de items in het programma
omschreef als 'de revelatie omtrent de geboorte
van onze republiek'.
De Morgen, 09-02-90
Om buitenlandse gasten te overtuigen sturen we
een trailer van 10 minuten op, met Engels commentaar off-screen.
Humo, 05-04-90
De malaise in de bioscoopwereld sleepte de documentaires mee - hun plaats op het doek werd ingenomen door reclame en trailers.
Elsevier, 23-11-96

trance (<— Eng.), house (muziek)* die n a u w verw a n t is a a n ambient* (music), m a a r die naast
zweverige geluiden ook n o g een beat bezit. Erg
populair in Duitsland.
'Mick Boskamp's Nachtboek C D ' , een swingend
plaatje vol Engelse trance.
Nieuwe Revu, 29-11-96
Waar trance en mellow worden gedraaid, is
strakke kleding verplicht, geen lompigheid.
de Volkskrant, 28-12-96
Het is trance, maar geen vaag geneuzel. Je wordt
er vrolijk van, maar 't is geen happy hardcore.
Nieuwe Revu, 29-01-97
Soms klinkt op de cd fusion, soms hiphop en dan
weer trance.
Elsevier, 29-03-97
Lokkertje is de tranceklassieker 'The Age of
Love' van het duo Sanchioni-Chierchia...
Oor, 22-03-97
tranentrekker (vert, van Eng. tearjerker*), informeel voor ' s m a r t l a p , sentimenteel lied, boek;
sentimentele film'.
... de tranentrekker 'Once a day' van Connie
Smith.
Oor, 12-12-86
A star is born (George Cukor, 1954). Tranentrekker met allure.
de Volkskrant, 04-04-87
De laatste aflevering van Myrna Goossen was
een tranentrekker van jewelste.
Nieuwe Revu, 23-12-97
transferium, parkeerplaats in de b u u r t van een
treinstation of aan de stadsrand: reizigers hebben hier de gelegenheid h u n a u t o te verruilen
voor het o p e n b a a r vervoer.
Het Groningse verkeersadviesbureau Hofstra
heeft in zijn in opdracht van het gewest Gooi- en
Vechtstreek geschreven nota 'Verkeer en Vervoer
1991' het idee geopperd voor een treinhalte, een
zogeheten 'transferium', aan de snelweg bij de
voormalige vuilstortplaats 'De Lepelaar' in Muiderberg.
Het Parool, 23-03-91
In Groningen werd een jaar geleden het eerste
'transferium' geopend, een parkeerplaats waar automobilisten kunnen overstappen op de bus. Het
wordt nauwelijks gebruikt.
NRC Handelsblad,
25-04-96

transgenderist, iemand die, in tegenstelling tot
een transseksueel, zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft. —> genderbender*'.
Amper is de samenleving gewend geraakt a4n het
fenomeen 'transseksueel', of een nieuwe hybride
verschijnt: de transgenderist. Weer een groep vergeten mensen voor wie geen hulp bestaat en die
heel eenzaam zijn. De transgenderist onderscheidt
zich van de transseksueel in zijn wens zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken te hebben. Er
hoeft niets af, alleen maar iets bij. Pas dan is hij transgenderisten zijn tot dusver alleen mannen geestelijk in balans.
HP/De Tijd, 08-11-96
De onlangs opgerichte Stichting Rene(e) is een
andere belangengroep voor transgenderisten.
Transgenderisten zijn tussenmensen die zich
in het medische circuit begeven. Anne Marie
Wezenaar van de stichting schat dat er in Nederland rond de vijftienduizend transgenderisten
rondlopen.
HP/De Tijd, 04-04-97
Eigenlijk is de droomman van dit moment een
transgenderist, de 'gender bender' van wie tot voor
kort nog niemand gehoord had, maar die ineens
'en vogue' is, en die bestaat uit mannen en vrouwen die zich noch man noch vrouw voelen, of juist
allebei tegelijk, geen keuze tussen de twee kunnen
maken, en als een derde geslacht door het leven
willen.
Elsevier, 19-04-97
Vennix gebruikt bij voorkeur het woord transgenderisme, als het gaat om mensen met zowel een
mannelijke als een vrouwelijke identiteit. Een
transgenderist is dan iemand met afwisselend mannelijke en vrouwelijke rollen.
Trouw, 29-08-97
transplant (<— Eng.), zie citaat.
Transplants zijn door een Japans merk overgenomen of geheel nieuw opgezette autof abrieken in
een land waar het bewuste merk anders in Japan
gebouwde auto's naar toe zou exporteren.
Het Parool, 11-05-91
trash, zie t(h)rash*.
traumaheli(kopter), vliegende ambulance di^ o p
moeilijk bereikbare plaatsen of in de b e b o u w d e
k o m kan landen o m slachtoffers van verkeersongevallen e.d. o p te halen.
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De 'traumaheli 1 begint een vertrouwd beeld te
worden in de Amsterdamse binnenstad. Afgelopen
dinsdag landde de signaal-geel geverfde helikopter
op de Prinsengracht in de buurt van de Westertoren om een doe-het-zelver op te halen die tijdens
een klusje uit het raam was gevallen. Eerder werden gewonde verkeersslachtoffers op een pleintje
in Amsterdam-West en op het Rokin voor de deur
van Arti et Amicitiae door de snelle horzel naar het
dak van het vu-ziekenhuis gevlogen.
NRCHandelsblad,
06-07-96
In navolging van de regio Amsterdam beschikt
zuid-west Nederland vanaf volgende maand over
een traumahelikopter. Voorlopig wordt het hefschroefvliegtuig als proef ingezet bij ondermeer
ernstige ongelukken in het zuidelijk deel van ZuidHolland.
Trouw, 18-07-97
traumateam, medische ploeg die ingeschakeld
w o r d t bij grote ongevallen of r a m p e n .
Het is de eerste keer dat het rampenplan uit 1983
van Utrecht wordt getest. In totaal doen 3000
hulpverleners mee: brandweer, politie, 'traumateams', G G D , ziekenhuizen, ambulancediensten,
Rode Kruis en het K M C .
NRC Handelsblad,
22-05-87
Steeds vaker staan regionale traumateams (een
chirurg, een anesthesioloog en twee verpleegkundigen) klaar om op verzoek van het ambulancepersoneel hulp te verlenen op de plaats van het ongeluk.
NRC Handelsblad, 02-02-90
In de kranten verschijnt na iedere kettingbotsing
in de mist het zinnetje dat 'een traumateam bijstand heeft verleend'.
Elsevier, 29-03-97
trava;travo, slang voor 'travestiet'.
O p de maat van strakke, intelligente Euro-pop
trekt een kabinet extremen langs het decor van een
paleis en van een in een riool gevestigd casino: een
graaf die een maagdje met zijn wandelstok keurt,
heftig dansende leerjongens, een tut uit een taart,
een Madonna met plastic pop, travo's, een dwerg,
verlopen diva's en een complete hoerenkast, de benen uitdagend gespreid, wat uitzicht biedt op ruisende TV-toestellen.
Avenue, oktober 1988
Geamuseerd kijken ze naar de verrichtingen van
Dublin's eigen travo; een wat mollige man die met
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pruik en in bloemetjesjurk de sterren van de hemel
playbackt.
Trouw, 25-08-9 f
Ook bij travestieten, in de wandeling traffen of
trava's genoemd, hebben zich inmiddels de jongens uit Oost-Europa gevoegd.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrij f in Nederland, 1995
trein, wielerpeloton. De blauwe trein: benaming voor de koppels in de zesdaagse.
Jelle was de proloogspecialist en moest meerijden
in de trein voor Van Poppel.
Vrij Nederland, 20-01-90
knecht; gangmaker voor andere wielrenners.
Ik wil ook wel werken voor de ploeg, maar ik ben
er niet meer om voor anderen alleen maar trein te
spelen.
Elsevier, 07-04-90
algemeen voor 'ploeg', in andere t a k k e n van
sport; in het citaat w o r d t atletiek bedoeld.
Sebastian Coe (326) geeft leiding aan de Engelse
trein.
de Volkskrant, 29-08-86
treinsurfen, jeugdig tijdverdrijf: het aan een rijdende trein hangen of er bovenop liggen.
Treinsurfen, op in-lineskates achter een auto
hangen, welbewust spookrijden in gestolen auto's,
midden op de snelweg gaan liggen en maar hopen
dat het verkeer gewoon aan je voorbij raast. Om
dit als tijdverdrijf te doen, moet er een steekje aan
je los zitten, maar toch schijnt dit soort hobby's
steeds populairder te worden onder onze jeugd.
Nieuwe Revu, 08-11-95
Treinsurfen is in ons land en bij onze noorderburen een zeldzaam fenomeen. Tn veel andere landen
is het aan de trein hangen wel zeer populair,' weet
een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen.
De Morgen, 27-01-97
treinsurfer, iemand die aan treinsurfen* doet.
In West-Duitsland klimmen jongeren op het dak
van de met honderd kilometer per uur voortrazende S-Bahn; 'treinsurfers' noemen ze zich.
Elsevier, 17-02-90
treintaxi, taxi die voor een gunstige prijs (aan-

vankelijk ƒ 5 , - , eind 1998 ƒ 7,-) reizigers van
en n a a r het station brengt; uitsluitend in dezelfde gemeente of regio. H e t kaartje hiervoor k o n
aanvankelijk alleen samen met het treinbiljet
gekocht w o r d e n . De treintaxi w e r d in 1990
geïntroduceerd.
De NS willen nog een laatste poging wagen om de
treintaxi in beide steden (Rotterdam en Den Haag
- M D C ) in te voeren. Hierover zal volgende week
worden gesproken met Den Haag en Rotterdam.
de Volkskrant,
09-08-91
Het NS-station A M S T E R D A M - Z U I D / W T C krijgt
per 1 oktober een standplaats voor treintaxi's. De
taxi's mogen alleen naar Amstelveen rijden. Amsterdam zelf zal het voorlopig nog zonder treintaxi
moeten stellen, terwijl pogingen de treintaxi in te
voeren in Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn
gestrand.
Het Parool, 10-08-91
Door de komst van een treintaxi in AmsterdamZuid is de weg vrijgemaakt voor een stelselmatige
doorbreking van vastgestelde taxitarieven.
de Volkskrant,
16-04-9)
Begonnen in dertig steden rijdt de treintaxi inmiddels in tweeëntachtig gemeenten.
Elsevier, 26-03-94
Bij een uitnodiging krijg je tegenwoordig vaak
een routebeschrijving waarin onder het hoofdje
'Per Openbaar Vervoer' wordt aanbevolen op het
station de Treintaxi te nemen, want het is ver weg
en er komt geen bus.
Elsevier, 27-07-96
Ook niet-treinreizigers kunnen vanaf 1 oktober
gebruik maken van de treintaxi, een goedkope taxi
voor meer personen van en naar het station.
Trouw, 01-08-97
treiterschijf, single die de meeste a a n d a c h t krijgt
tijdens een r a d i o p r o g r a m m a ; plaat die veel geplugd w o r d t gedurende een bepaalde periode.
-»
alarmschijf.
Dat de plaat toch beter te verteren is dan voornoemde treiterschijf is te danken aan de iets betere
songs en Bruce Kulick...
Oor, 16-11-85
Trekkies (<— Am.-Eng.), fanatieke a a n h a n g e r s
van de populaire televisieserie Star Trek.
Honderdduizenden Trekkies leven er op de wereld, en misschien wel een paar miljoen. Meer dan
genoeg om hier even aandacht aan te schenken.

Trekkies zijn diegenen die gek zijn op Star Trek, al
dertig jaar een s F-klapper.
Computer Info, oktober 1996
Voor de niet-Trekkies onder ons: teleportatie
staat synoniem voor het creëren van een perfecte
replica van een voorwerp op een andere plaats.
PC Magazine, februari 1998
Net zoals de Trekkies van de Star Trek-serie komen Star Wars-fans regelmatig samen op ruilpeurzen en conventies.
De Morgen, 19-09-98
trendvolger, w e r k n e m e r die in grote lijnen de arb e i d s v o o r w a a r d e n van de a m b t e n a r e n volgt.
Zijn loon is d u s niet gekoppeld aan de inkomenstrend in het bedrijfsleven. Sinds begiij jaren tachtig.
Ook in Nederland is nu iedereen boos. De ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigden zijn
boos op Koos.
Oor, 03-12-83
Trendvolgers. Werknemers in de kwartaire sector, bij voorbeeld in ziekenhuizen, bejaardenoorden en de gezinsverzorging, waarvan de arbeidsvoorwaarden bij cao zijn geregeld maar waarvan
de arbeidskosten gemiddeld voor meer dan 9 0 %
uit belastingen en sociale premies worden betaald.
Daarom grijpt de minister van Sociale Zaken
dwingend in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in: hij wil dat trendvolgers de kortingen op
de ambtenarensalarissen volgen om te voorkomen
dat werkgevers in de kwartaire sector loonsverhogingen geven op kosten van de belasting- en premiebetalers.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Lubbers wist de heren gerust te stellen maar
moest wel beterschap beloven (namelijk op het
stuk van de trendvolgers; het speelde in 1986).
Vrij Nederland, 26-07-97
trendwatcher (<— Eng.), iemand die nieuwe
trends observeert en signaleert. Een bekend
t r e n d w a t c h e r is de journalist Jan Kuitenbrouwer, die in 1987 het succesvolle Turbotaai publiceerde.
De yuppie is niet consistent, niet berekenbaar,
niet te vangen in een marktsector. Dat is sneu voor
de 'trendwatcher', de profeet voor de marketingwereld.
Karla Fohrbeck en Huub Kuijpers: Van toten\ tot
lifestyle, 1987
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Lady Li, trendwatcher van beroep, laat zich niet
verrassen door het menselijk gedrag.
Elsevier, 02-08-97
Een trendwatcher a la Faith Popcorn en Lidewij
Edelkoort is zij echter niet.
Opzij, december 1997
'Of we het willen of niet, het naderend millennium zal in 1998 zeer bepalend zijn. Het houdt ons
toch in zijn greep,' zegt de Utrechtse socioloog en
trendwatcher Hans van der Loon.
Trouw, 02-01-98
trendy (<— Eng.), m o d i e u s ; volgens de laatste
trends.
Joost van Schendel omschrijft zijn publiek als
hoogopgeleid, niet erg kapitaalkrachtig en 'trendy'.
Vrij Nederland,
19-03-88
Dus is het interessant om te zien dat er onlangs in
Engeland een nieuw blad is opgericht, Frank: voor
vrouwen tussen de achttien en de dertig; even
vooruitstrevend en trendy als de bladen die er al
voor mannen zijn.
Opzij, december 1997
treurbuis, pejoratief voor 'televisie'. Deze t e r m
w e r d in de jaren zeventig gelanceerd d o o r Gerrit K o m r i j , m a a r is pas in de late jaren tachtig
echt p o p u l a i r g e w o r d e n .
U hebt 't programma, dat in 't geniep werd uitgezonden, zoals dat op de treurbuis altijd met
kunstprogramma's gaat, vast gemist, en dat is jammer.
Gerrit Komrij: Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek, 1978
Nooit is het woord treurbuis zo toepasselijk geweest op het huidige programma-aanbod van de
B.R.T.
Humo, 11-04-85
Zolang de videoclip er maar te gek uitziet (en
Brard ziet er lekker uit in haar gebreide en Bordeaux-rode mini-rokensemble en haar zwarte fantasiekousen) zal die veelvuldig worden uitgezonden en zal de treurbuis verder worden bevuild met
visueel mooi vorm gegeven maar artistiek inferieure popmuziek.
Oor, 11-01-86
Een sport die groot wil worden en blijven, moet
telegeniek zijn. De zelfkant wacht hem die niet
weet door te dringen tot de 'treurbuis' - een term
die schrijver Gerrit Komrij twintig jaar geleden be-
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dacht en die sindsdien slechts aan kracht gewon
nen heeft.
Elsevier, 12-04-97
Veel onheil is aangericht door stukjesschrijvers
als Jan Blokker en Gerrit Komrij die TV-programma's gebruikten als aanleiding voor boutades en
de indruk vestigden dat het volgen van de 'treurbuis' een ware marteling is.
HP/De Tijd, 08-08-97
treurwilg, droefgeestig, chagrijnig p e r s o o n .
Maar dit laatste boek is helaas in handen gevallen van een treurwilg (Bartho K r i e k - M D C ) die
zich af en toe verslikt in het Amerikaanse idioom
en nog meer moeite heeft met het Nederlands.
Vrij Nederland, 25-02-84
Inmiddels heeft hij (Leonard Cohen) 50 jaar
treurwilgschap achter de rug en een nieuwe elpee
in de winkels: 'Various Positions'.
Humo, 17-01-85
Ik vraag hem wie het treurwilgje was dat hij bij
zich had.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Al vele jaren doet men het voorkomen alsof
Hammill een ontzettende treurwilg annex onheilsprofeet is.
Oor, 01-05-93
tribal, combinatie van house (muziek)* en Afrikaanse k l a n k e n . M e e r m a a l s gehoord o p de radio.
triphop (<— Eng.), elektronische d a n s m u z i e k ,
waarbij een brug geslagen w o r d t n a a r de ouderwetse p o p - en rockwereld. In 1994 populair gew o r d e n met de cd Dummy van Portishead.
En net als Madonna is Nenah 'into' triphop, zo te
horen.
Nieuwe Revu, 11-09-96
Haar zeven jaar oude rap-nummer 'Manchild'
werd omgebouwd tot een trendy triphop-song,
compleet met ambient pianoklanken en drum 'n
bass-ritmes.
Trouw, 15-11-96
Het wachten is op een leuke trip hop-jingle voor
op de roltrap, in Alexandrium TV of in de kantoorlift.
NRC Handelsblad,
22-11-96
De onlangs verschenen, vierdubbele verzamelaar
' Headz 11' is nog niet verteerd, of daar is alweer
'Excursions': meer dan honderd minuten overwe-

gend instrumentale hip-hop, trip-hop, drum 'n'
bass of aanverwante dansmuziek voor de 21ste
eeuw, verdeeld over twee schijfjes.
De Morgen, 17-01-97
Als triphop dan tegenwoordig uit België moet komen - ook Hoover heeft zich er al op gestort - dan
zal Bea hier zeker een belangrijke vertegenwoordigster van worden.
HP/De Tijd, 24-01-97
Triphop is net zoiets als grunge of Britpop, plotseling maakt iedereen het, en allemaal worden ze
héél kwaad als je hun muziek daadwerkelijk triphop, grunge of Britpop noemt.
Nieuwe Revu, 29-01-97
Howie B. tovert uit zijn apparatuur een stijltje
dat zweeft tussen triphop, soul, easy tune en een
warm verkwikkend kruidenbad.
Nieuwe Revu, 30-07-97
troetelschijf, plaat die veel gedraaid w o r d t en
d a a r d o o r immens populair w o r d t . —»alarmschijf', treiterschijf*.
Zanger breekt met 8 ampère/Zingend uit z'n onderlijf/Schel door de geluidsbarrière/Met z'n nieuwe troetelschijf.
Paul van Vliet: Boven op de Boulevard, 1986
Trojaans paard (<— Eng. Trojan Horse), virus
dat, eenmaal de computer binnengedrongen,
zich een tijd lang stilhoudt o m vervolgens de
h a r d e schijf te wissen. In tegenstelling t o t andere virussen vermenigvuldigt dit p r o g r a m m a
zich. O o k : verborgen instructies in een computer, die later door een fraudeur gebruikt k u n nen w o r d e n . M e t behulp van een Trojaans
p a a r d w o r d t bijvoorbeeld geld van een rekening
o p een andere overgeschreven.
Koekjesmonsters, lintwormen, virussen, tijdbommen, Trojaanse paarden, wie durft nog beweren dat de wereld van de computers niet kleurrijk
is?
Sic, 14-02-89
O p 26 maart dus, heeft een kraker tien minuten
lang geprobeerd in de computersystemen van NLNet een Trojaans paard onder te brengen. Zo'n
programma legt vast wie inlogt met welk wachtwoord. Later kan de kraker zijn gang gaan door
zich elektronisch te vermommen als een van de legale gebruikers.
Vrij Nederland, 17-04-93
Het computerprogramma, dat een Trojaans

Paard wordt genoemd omdat het niet als kraakprogramma is te herkennen en zich voordoet als
een onschuldig hulpprogramma, selecteert uit het
verkeer de door de kraker gezochte informatie.
de Volkskrant, 26-02-94
Vaak geven de auteurs van virusprogrammafs
hun Trojaans paard een aanlokkelijke en misleidende naam mee opdat niets vermoedende gebruikers het dokument zouden gebruiken en het virusmechanisme in werking stellen. Soms schuilen er
tijdbommen, vernietigende programmatuur of
achterpoortjes in het Trojaanse paard.
De Morgen, 07-02-9 j
De eenvoudigste manier om schade toe te brengen aan andermans computergegevens is door het
maken van een 'Trojaans paard', of op zijn Engels:
een 'Trojan Horse'. Een Trojan Horse is een programma dat de suggestie wekt een onschuldig programma te zijn zoals bijvoorbeeld een spelletje,
maar probeert de achteloze gebruiker het programma op te starten, dan is het resultaat dat bijvoorbeeld de schijf wordt geformateerd. Erg flauw, en
binnen de kortste keren is bekend dat het bewuste
programma een Trojan Horse is en wordt het niet
meer gebruikt.
Computer thuis in bedrijf, juli/augustus 1995
troostmeisje, v r o u w die d o o r Japanse soldaten
misbruikt w e r d in de jaren dertig en veertig; die
d o o r hen gedwongen w e r d zich te prostitueren.
Maar ik hoop wel dat mijn verhaal ertoe bijdraagt dat er voor al die mensen die alles verlo ren
hebben, hun huizen, hun banen, een vergoeding
komt. Ze zijn indertijd met een aalmoes afgescheept. Dat geldt ook voor de Koreaanse en d<; Filippijnse vrouwen die als troostmeisje - rot woord
trouwens - hebben gewerkt. Zij hebben het
zwaarst geleden.
Vrij Nederland, 04-09-93
Alle cijfers die in de concept-schoolboeken werden vermeld, zijn vervangen door het woord 'veel'.
Hetzelfde geldt voor de leeftijden van de zogenaamde 'troostmeisjes'. Het is bekend dat de
slachtoffers vaak een jaar of zestien waren, maar
het ministerie staat alleen de toevoeging 'jong' toe.
Opzij, september 1993
De westerse vrouwen die door de Japanners fjls
'troostmeisjes' werden geprostitueerd...
HP/De Tijd, 03-10-97
Ze komt terecht in een 'recreatiekamp' van dë Japanse bezetter, waar ze als 'troostmeisje' moet die-
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nen. Hoewel ze nog niet ongesteld is geweest als ze
in het kamp komt, wordt ze vanaf de eerste nacht
verkracht en misbruikt door de Japanse soldaten,
die niet eens de moeite nemen haar bij haar eigen
naam te noemen: ze noemen haar Akiko, naar het
vorige troostmeisje.
HP/De Tijd, 24-10-9-/
'Troostmeisje' van Nora Okja Keller is een roman over een Koreaans meisje dat in een 'recreatiekamp' van de Japanse bezetter terechtkomt, waar
zij als 'troostmeisje' dagelijks wordt vernederd en
verkracht.
Opzij, december 1997
tropenjaren, figuurlijk voor ' z w a r e , slopende jaren'.
Ik weet inderdaad niet of ik nog eens vier jaar in
het parlement blijf. Dat mag duidelijk zijn. Voor
mij zijn het tropenjaren.
Haagse Post, 08-02-86
In Schullers ogen zijn de tropenjaren voor de vakbeweging nog lang niet voorbij.
de Volkskrant, 20-01-90
Tropenjaren waren het geweest.
Freek de Jonge: De brillenkoker, 1990
Na vier tropenjaren is mr L.A.J.M. de Wit geen
persofficier van Justitie in Amsterdam meer.
Het Parool, 06-04-91
Ze heeft er intussen vijf jaar op zitten aan het
Leidseplein. Vijf tropenjaren waren het, althans:
daarvan maakte ze in het verleden voortdurend gewag.
de Volkskrant,
21-06-91
Wie de Bosnische oorlog aan de hand van die
journalistieke woordenstroom uit binnen- en buitenland trachtte te volgen, heeft tropenjaren gemaakt.
Elsevier, 04-01-97
troubleshooter (<— Eng.), probleemoplosser.
Sinds het begin van de jaren tachtig. O.a. opgen o m e n d o o r Bunge (1985).
Wanneer in de Verenigde Staten een bedrijf in de
rode cijfers belandt, huurt het een 'troubleshooter'
in. Die haalt vervolgens de bezem door het bedrijf
en ziet er daarbij niet tegenop duizenden werknemers te ontslaan en hele fabrieken te sluiten.
Karla Fohrbeck en Huub Knijpers: Van totem tot
lifestyle, 1987
Troubleshooter. Manager die wordt ingehuurd
om probleemgevallen op te lossen of een turn-
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around uit te voeren. Hen ietwat verouderde term.
Gangbaarder is interim manager, crisismanager of
problem-solver.
Pieter Kort: Bisnisbabbel, 1996
Brinkman is aangetrokken als 'troubleshooter',
maar hij heeft alleen maar meer trouble veroorzaakt.
NRC Handelsblad, 25-04-97
trukendoos, in uitdr. als in zijn-grijpen;
de opentrekken:
kunstgrepen toepassen; slimmigheidjes uithalen.
Maar Lubbers peinst door en graait steeds wanhopiger in zijn trukendoos.
De Telegraaf, 02-06-84
Automatisering zorgt volgens Stassen te vaak
voor een gevaarlijk lage mentale belasting. Dan
moet de trukendoos open om de bedieners alert te
houden.
Vrij Nederland, 28-02-98
t(s)jakka, uitroep van euforie. Deze informele
kreet w e r d in de jaren negentig gelanceerd door
de Nederlandse marketinggoeroe Emile Ratelband en verder populair g e m a a k t d o o r de cabaretier Youp van 't H e k .
We kopen gewoon een paar adressenbestanden,
enTjaKaaü!
Computer Info, november 1995
Ik wil het onverwachte, dat je denkt: tjakka, ik
besta, ik leef.
Youp van 't Hek: Makkelijk praten. Tien jaar
theater, 1995
Hij sist en blaast, voert een soort karate-oefening
uit, slaat zich op de borst, applaudiseert voor zichzelf en brult, uiteraard, 'Tjakkaa!'
Nieuwe Revu, 19-03-97
Ik ben een bikkel voor mezelf. Zo van: niet zeuren als er een scheet in de weg zit, maar doorbijten.
Ik roep tjakka en ik ga er tegenaan.
NRC Handelsblad,
18-07-97
Tsjakka! Ik zet in op een naheffing van twee miljoen.
Vrij Nederland, 20-06-98
Tsjetnik,£etnik (<— Servisch ceta 'schare'), Servische nationalist die voor de Eerste Wereldoorlog tegen de Turken vocht, en tijdens de Tweede
Wereldoorlog deelnam a a n de guerrilla tegen de
Duitse bezetters in het vroegere Joegoslavië.
H e t w o o r d raakte bij ons pas echt bekend tij-

dens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië (jaren negentig). Tegenwoordig voor een
Servische nationalist zonder meer.
Volgens een communiqué van het ministerie van
Binnenlandse Zaken zijn de gearresteerde 'tsjetniks' beschuldigd van moord, verkrachting, terroristische akties, diefstal en verboden wapenbezit.
De Morgen, 06-11-93
Het zijn bangeriken, lafaards, die niets tegen die
'cetnicks' durven ondernemen omdat ze bang zijn
voor de levens van hun eigen soldaten.
Elsevier, 11-09-93
Het woord cetnik is afgeleid van ceta, groep,
strijdgroep. Cetniks liegen. Alleen een Serviër kan
een cetnik zijn. Het is voor de Serviërs een belediging te zeggen dat ze cetniks zijn, ook al zijn alle
cetniks Serviërs.
Vrij Nederland, 22-01-94
Hij vertelt hoe vier Cetniks, Serviërs, met een hamer spijkers in zijn tenen sloegen.
Nieuwe Revu, 23-03-94
Er waren tientallen tanks en zware kanonnen, en
cetniks met enorme baarden.
NRCHandelsblad,
28-07-95
tuingericht, gezegd van een w o o n k a m e r : m e t
uitzicht o p de tuin. Taalgebruik van makelaars
en tuinarchitecten. Reclamefolder jaren tachtig.
tuinkabouter, pejoratief voor 'wereldvreemde
idealist'.
Tijdje niets van gehoord, maar daar is ie weer, die
Marxistische tuinkabouter op wieltjes.
Vinyl, 11-11-85
Of, zoals Van Agt: 'Die hypocriete roomse tuinkabouter met z'n handen altijd voor z'n kruis...'
Opzij, november 1994
Ken je dat? Je haat de artiest, maar de muziek is
onweerstaanbaar goed. Dat hebben wij ook met
het heerschap Danzig. Deze opgeblazen tuinkabouter is een verschrikkelijk zielig mannetje en ziet
er niet uit.
Webber, januari 1995
tunnel: het einde van d e - i s in zicht, de oplossing
voor een probleem is mogelijk; het gevolgde beleid begint vruchten af te w e r p e n . —»licht* aan
het einde van de tunnel.
Het einde van de tunnel is nog lang niet in zicht
en de inlevering van de burgers dient alleen om de

lasten van de stijgende rijksschuld af te betalen.
De Morgen, 18-02-86
Eerste minister Martens beloofde gisteren in de
Senaat dat de regering - nu de bijzondere machten
binnen haar bereik liggen - zeer vlug een reeks
maatregelen zal nemen om de financiële toestand
van de staat weer gezond te maken. Hij zei optimistischer te zijn dan ooit dat het einde van de funnel in zicht is.
Het Nieuwsblad,
25-03-86
turbo-, als eerste lid van allerlei samenstellin gen: stevig, krachtig. —> turbokoe*,
turbotaal*.
Toch klaagde ze licht: haar rug voelde niet best
aan en die Duitse meisjes, goh, die gingen wel
hard. Die hadden dikke turbodijen en zij had ranke, net geen breekbare benen.
Nieuwe Revu, 25-02-98
turbokoe, koe die bepaalde eigenschappen h^eft
d o o r d a t ze gekruist werd. Informeel.
Er is nu een turbo-koe ontwikkeld en daarmee is
dusdanig met de genen gerommeld dat het beest
medicinale melk geeft.
Youp van 't Hek: Floppie, Youri en andere held\en,
1992
De met BST bewerkte 'turbo-koeien' zouden ^es
tot twintig procent meer melk produceren.
De Morgen, 15-07-93
turbotaai, eigentijdse t a a l , gekruid met allerlei
modieuze afkortingen zoals: arro*, aso*, depri*
enz. H e t w o o r d w e r d gelanceerd d o o r de journalist en t r e n d w a t c h e r Jan Kuitenbrouwer. In
1987 verscheen van h e m Turbotaai. Van soc\iobabble tot
yuppie-speak.
Dat komt bij onze collega's toch niet goed over.
Wij creëren op onze avondjes gewoon een oude
jongens-krentenbroodsfeer. En met een beetje turbo-taal breken we er dan wel doorheen.
NRC Handelsblad,
23-02-90
turista (<— Sp.), slang voor 'diarree'.
Er zijn zo van die dagen waarop ik acute turisfa
krijg van wat de doorsnee radio me voorschotelt
aan 2. x Duran, Sade, Simple Minds en co.
Swing, augustus 1986
turkey (<— Eng.), verkorting van cold* turkey\,
ontwenningsverschijnselen bij drugsgebruikers.
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Het idee dat hij morgen misschien turkey heeft,
beangstigt hem enorm, hij raakt er niet over uitgepraat.
Nieuwe Revu, 23-11-94
tussenbalans, bezuinigingsoperatie onder het
kabinet-Lubbers-Kok in 1 9 9 1 . In regeringskringen ook wel afgekort tot tuba.
Het kabinet heeft gisteren in het overleg over de
Tussenbalans de belangrijkste knopen doorgehakt. Besloten is het openbaar vervoer aanzienlijk
duurder te maken. Ook worden alle ontvangen
rente en dividend belast en gaat de belastingvrije
som van iedereen 615 gulden omhoog.
Het Parool, 16-02-91
Stevens, lid van het cDA en kandidaat voor de
Eerste Kamer, eist in zijn brief aan Kok dat de opdracht van de commissie wordt besproken vóór het
debat in de Tweede Kamer over de tussenbalans, de
bezuinigingsoperatie van zeventien miljard gulden.
de Volkskrant,
22-02-91
De tussenbalans die in februari 1991 17 miljard
moest opleveren, werd pas in de zomer van dat jaar
voltooid met het WAO-Ziektewet-besluit, waaraan
het kabinet ten onder leek te gaan.
Elsevier, 09-11-91
Kort na zijn aantreden zei hij naast die infrastructuur de stimulering van technologie te beschouwen als speerpunt van zijn beleid. Ook dat
ging mis: in de onderhandelingen vorig jaar over de
bezuinigingen vanwege de Tussenbalans werd hij
gedwongen zijn grootste subsidiekraan voor de
technologie, I N S T I R , dicht te draaien en het geld
(220 miljoen gulden) in te leveren bij die andere
boekhouder, Kok.
HP/De Tijd, 24-04-92
tussenbeens, te m a k e n hebbend met het geslachtelijke.
Hoewel ik nooit aan sex denk als ik Michael
Jackson hoor of zie, schijnen mijn collega's toch
benieuwd te zijn naar zijn tussenbeense activiteiten.
Humo, 09-06-88
... en de boodschap dat vrouwen op het tussenbeense vlak niet de saaie doetjes hoeven te zijn
waarvoor ze vaak worden versleten, kwam luid en
duidelijk over.
Opzij, februari 1989
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het tussenbeense, het mannelijk of vrouwelijk
geslachtsorgaan; het seksuele leven. Deze
schertsende t e r m werd in de tweede helft van de
jaren tachtig populair g e m a a k t door schrijfster
Renate Dorrestein.
Rita Mae Brown, die op straat op een exhibitionist stuit, een peinzende blik op het tussenbeense
van deze heer werpt en dan na lang piekeren mompelt: 'It somehow reminds me of a penis - only
smaller.'
Opzij, juni 1988
Hoe klein je tanga ook is, zónder zou je je toch
wat ontkleed voelen. En dan te bedenken dat de
onderbroek pas een jaar of honderd bestaat!
Daarvoor bedekten lange rokken het 'tussenbeense'.
Cosmopolitan, november 1993
O ja, ze zagen weleens iemand afdalen naar het
tussenbeense van een man of, indien het de man
was die afdaalde, van een vrouw.
Nieuwe Revu, 04-02-98
tussenpaus, overgangsfiguur. -> tegenpaus*,
-paus".
Johan Stekelenburg is de erfopvolger van Wim
Kok als voorzitter van de FN v (tussenpaus Hans
Pont is door iedereen al weer bijna vergeten).
Vrij Nederland, 28-10-89
Tapie had al eerder laten weten dat hij het regiovoorzitterschap ambieerde. Aanvankelijk mikte
hij op het burgemeesterschap van Marseille, maar
een uit de PS getreden tussenpaus, de chirurg Robert Vigouroux, was hem voor.
de Volkskrant, 30-03-91
Zelf vindt zij haar leeftijd (ze is net 65 geworden)
een bezwaar, maar voor een tussenpaus hoeft dat
geen probleem te zijn.
HP/De Tijd, 28-03-97
TUT, acroniem van tijdelijke uittreding. Variant
o p de VUT. In V l a a n d e r e n n o e m t men de TUT
loopbaanonderbreking*.
M e e r m a a l s gehoord
in de jaren tachtig. —»SUT*.
Twaalf,de, de twaalf landen van de Europese
Unie.
Toch maakt premier Martens zich geen illusies
tijdens zijn diplomatieke pendeltocht die hij zal
ondernemen om de Twaalf te winnen voor het hervormingspakket van Jacques Delors.
Elsevier, 28-02-87

Een gesprek tussen de 'twaalf' over Europese
defensie zal zeker niet gemakkelijk zijn...
de Volkskrant, 20-03-8'7
twaalfde man, publiek d a t bij een voetbalwedstrijd massaal een van de partijen a a n m o e d i g t .
Behalve met kou, heeft de twaalfde man te kampen met supporters die hij minacht: de vandalen.
Elsevier, 22-02-97
twee maal modaal, mensen met een inkomen
van tachtigduizend gulden. -+]an
Modaal;
modaal*; plus modaal*.
Het effect van de kabinetsbesluiten is dat de minima er een procent op achteruit gaan, terwijl twee
maal modaal zijn rijkdom met anderhalf procent
ziet toenemen.
Elsevier, 02-05-92
In deze NiBUD-berekeningen valt op dat zowel de
minima als modaal en tweemaal modaal dan per
maand vijftig a zestig gulden netto overhouden om
de algemene prijsstijging op te vangen...
HP/De Tijd, 21-08-92
twee onder één kap, twee naast elkaar g e b o u w de huizen met een gezamenlijk d a k . —> tweekapper*.
... weg uit de hoogbouw, op naar het echte suburbia, dat van twee-onder-één-kap met eigen garage,
of misschien zelfs een vrijstaande woning.
René Boomkens: De angstmachine, 1996
We wonen twee-onder-een-kap en ik heb goeie
buren...
Elsevier, 05-07-97

zoveel boodschap te hebben aan de gestudeerde elite in de binnenstad, die Amsterdammertje speelt
met geldverslindende, door deftige architecten
ontworpen prestigeprojecten. 'Die tweedeling
dreigt absoluut,' zegt D66'er Henk Pijlman, wethouder van Cultuur en Bestuurlijke Vernieuwing.
HP/De Tijd, 13-09-96
tweedrank, soort frisdrank, bereid uit twee verschillende soorten vruchten. Reclamefolder jaren tachtig.
tweefasenstructuur, verdeling van de universitaire studie in twee fasen, w a a r v a n de eerste
leidt t o t het d o c t o r a a l e x a m e n en de tweede tot
de t o t s t a n d k o m i n g van een proefschrift. Ingevoerd in 1982.
De twee-fasenstructuur begon in 1982. In 19&6
studeerden de eerste twee-fasenstudenten af.
de Volkskrant, 14-04-90
Sinds 1982 is de tijd van eeuwig studeren voorbij.
In dat jaar voerde minister Deetman de tweefasenstructuur in, waarmee de opleidingen een lengte
van vier jaar kregen, een jaar propaedeuse en drie
jaar doctoraal. Het recht op een beurs werd bekort
tot maximaal zes jaar.
Elsevier, 07-09-91
Een paar jaar eerder, in 1980, toen het studentenprotest zich richtte tegen de tweefasenstructuur
(de wet die bepaalt dat een student zes jaar mag
doen over een opleiding die op papier vier jaar
vergt), hadden Delftenaren het aanzienlijk moeilijker.
de Volkskrant, 18-01-92

tweedeling, benaming voor de steeds dieper
w o r d e n d e kloof tussen werkenden en hen die
van het arbeidsproces zijn uitgesloten.
De 'dreigende tweedeling in de samenleving' is
niet uitgevonden door Den Uyl. Hij trof het begrip
aan in een nota uit 1984 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar het is Den
Uyl die dit begrip tot een staande term in het huidige politieke debat heeft gemaakt.
Het Parool, 15-02-86

tweekapper, twee w o n i n g e n ondergebracht onder één kap of d a k . —> twee* onder een kap.
Buiten de Randstad spreken woningmakelaars
het woord bijna liefkozend uit: 'Tweekapper'. De
tweekapper, een woning uit een blokje van twee
onder één kap, is het meest begeerde woningtype
van deze tijd, zeggen ze van Groningen tot Limburg, van Twente tot Zeeland.
Elsevier, 13-05-95

De mensen - dat zijn de stadjers, de echte Groningers die de hardste klappen krijgen van het feit
dat Groningen in wezen nog steeds een arme stad
is, waar de werkloosheid 25 procent bedraagt en
de criminaliteitscijfers hoger zijn dan het gemiddelde. Deze arbeidersklasse van weleer lijkt niet

twee-oudergezin, gezin w a a r i n twee volwassenen (dat k u n n e n ook twee m a n n e n of twee
v r o u w e n zijn) het ouderschap o p zich nemer^.
Bovendien leren onderzoeken naar tweeoudergezinnen die de huishoudelijke arbeid in zekere mate
hebben herverdeeld, dat mannen vooral de takein
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overnemen die door beide seksen het hoogst gewaardeerd worden (vrouwen blijven vooral
schoonmaken, wassen en strijken, terwijl kinderverzorging, een taak die men als relatief belangrijk
en aangenaam beschouwt, meer gedeeld wordt).
Dit betekent dat het takenpakket van de vrouw er
per saldo op achteruit gaat.
Opzij, juli/augustus 1989
twee-relatie, modieuze term voor een p a a r d a t
samenwoont.
En gaat het niet over de eigen relatie, dan is er altijd nog het onuitputtelijke aanbod van televisieprogramma's en boeken over relaties, die de indruk wekken dat een 'echte' zinvolle en betekenisvolle twee-relatie de hoogste bestemming is van de
mens, een bestemming die met hard werken of anders wel met behulp van therapie binnen ieders bereik ligt.
Vrij Nederland, 07-08-93
Het grootste spanningsveld binnen de groep
werd gevormd door wat in het jargon 'twee-relaties' werd genoemd. In een tijd dat alle normen en
waarden ten aanzien van relaties op de helling werden gezet, haalden de relatief onervaren ex-seminaristen hun schade in. Dit gebeurde des te intenser omdat, volgens Kees, de groep 'meisjes aantrok
als een magneet'.
HP/De Tijd, 22-07-94
tweeverdiener, twee s a m e n w o n e n d e n die elk
een eigen inkomen hebben. Sinds het begin van
de jaren tachtig.
Tweeverdieners: twee personen die achter één
deur wonen met twee inkomens en die geacht worden economische voordelen te genieten in vergelijking met eenverdieners.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Tweeverdieners: huishouden waarin meer dan
één inkomen binnenkomt.
Elsevier, 26-04-86
In het huidige systeem heeft een tweeverdiener
slechts de helft van de belastingvrije som van de alleenverdienende kostwinner...
Opzij, februari 1987
Met al die nieuwe producten proberen we te mikken op de jongere klanten, de tweeverdieners.
HP/De Tijd, 16-05-97
twijfelaar, broek die het midden h o u d t tussen
kort en lang.
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F,n de korte broek, vooral de korte broek. In alle
verschijningsvormen: twijfelaars, bermuda's en
boxershorts, 'die de mannen schaamteloos, als je
op het terras zit, op ooghoogte aan je opdringen'.
Vrij Nederland, 04-08-90
tycoon (<— Eng.), rijk, invloedrijk persoon; magnaat.
Donald Regan was op dat ogenblik al jaren een
tycoon in de Newyorkse zakenkringen.
Knack, 31-07-85
Als juridisch student gold Eman in zijn Leidse jaren als de onverbiddelijke tycoon van het plaatselijke kroegcircuit.
Haagse Post, 30-11-85
Gelukkig begon het Nieuwe Ondernemen langzamerhand zijn eigen jonge tycoons op te leveren.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
En Patrick Seale, medewerker van 'The Observer' en grand old man van de Britse Midden-Oostenjournalistiek, die de nieuwe mediatycoons goed
kent sinds hij (naar verluidt voor een bedrag van
vijf miljoen dollar) optrad als ghostwriter van een
boek over de Golfoorlog van prins Khalid, de eigenaar van 'Al-Hayat'...
Vrij Nederland, 26-07-97

u
U-bocht (<— Eng. U-turn), het plotseling omhelzen van een diametraal tegengestelde h o u d i n g
of opinie, bijvoorbeeld door een minister of een
regering; een politieke o m m e z w a a i . O p de weg
is een U-bocht een bocht van 180 graden. In
Groot-Brittannië w e r d het w o o r d in de politieke betekenis plotseling modieus in de jaren
tachtig, toen M a r g a r e t Thatchers favoriete toesprakenschrijver de slogan leverde die de onverzettelijkheid van de ijzeren d a m e o p perfecte
wijze uitdrukte: The Lady's not for turning.
H e t betrof een woordspeling o p de titel van een
toneelstuk uit de late jaren veertig van Christopher Fry, The Lady's not for burning. De media h a d d e n in die periode gesuggereerd d a t mev r o u w T h a t c h e r h a a r economisch beleid, het
Thatch erisme*, beter k o n matigen. H i e r o p repliceerde zij met de w o o r d e n : 'To those w a i t i n g
with baited breath for that favourite media
catchphrase, the U - t u r n , I have only one thing
to say: "You t u r n if you w a n t t o . T h e Lady is
n o t for t u r n i n g . " ' Een U - t u r n of U-bocht w o r d t
beschouwd als een pejoratieve t e r m , implicerend d a t een verandering van mening of houding altijd een kenmerk is van z w a k t e en besluiteloosheid.
Begin dit jaar schortte Ngoeza als nieuwbakken
premier en na een zoveelste U-bocht de Nationale
Konferentie op.
De Morgen, 20-02-92
verkorting van
U-bochtconstructie*.
Ondertussen hebben uitgelezen pragmatici het
heft in eigen handen genomen. In oktober 1959 is
de Vrije Radio Omroep Nederland (VRON) opgericht, die in april i 9 6 0 onder de beter klinkende
naam Veronica van een lichtschip buiten de territoriale wateren radio-uitzendingen gaat verzorgen, met als oogmerk zo veel mogelijk reclameboodschappen te verwerven. Z o heeft Nederland
een commerciële omroep op een manier die iedereen wilde voorkomen. Maar Den Haag staat
machteloos: er is geen wet die uitzendingen langs
deze vroege U-bocht verbiedt.
Elsevier, 18- 5-91

tober 1989 in geslaagd een redelijk stabiel marktaandeel te veroveren van 27 procent.
de Volkskrant, 17-4-92
U-bochtconstructie, juridisch foefje waarbij rften
een wet wil omzeilen of a a n overheidscontrole
tracht te o n t s n a p p e n . O o k wel verkort tot Ubocht*. Oorspronkelijk enkel m.b.t. r a d i o - ejn
televisieprogramma's die in Nederland w o r d e n
g e m a a k t en d a n vanuit het buitenland via satelliet w o r d e n verspreid. H e t vroegere commerciële tv-station Véronique (nu R T L 4) bestookte:
het Nederlandse kabelnet vanuit L u x e m b u r g
met t v - p r o g r a m m a ' s . N u k u n n e n dergelijke
constructies ook buiten de mediawereld opduiken. Een bekend voorbeeld is het o n t d u i k e n
van belastingen via allerlei brievenbusmaatschappijen in fiscale paradijzen. Van Dale
(1992) en Koenen (1992) hebben beide de Uf
bocht(constructie) o p g e n o m e n .
Mediajuristen zien in de positieve beschikking
van de minister een honorering van de door haar in
geval van RTL zo verfoeide U-bochtconstructiej
Vrij Nederland, 12-03-94
Vervolgens kon die collega stellen dat hij van verschillende zijden informatie had ontvangen over
crimineel X - een 'U-bocht'-constructie om informatie sterker te maken dan ze in werkelijkheid
was.
Vrij Nederland, 14-06-97
De commerciële televisiezenders RTL4 en RTLK
komen onder Nederlands toezicht te vallen. Daarmee komt een einde aan de zogeheten 'U-bocht 4
constructie' via Luxemburg die het de zenders jarenlang mogelijk maakte de Nederlandse mediawet te omzeilen.
NRCHandelsblad,
21-11-97
ucv (acron. van uitgebreide
commissievergadering), openbare vergadering van een vaste commissie uit de Tweede Kamer. Voor een dergelijke vergadering k u n n e n de commissieleden bijvoorbeeld ministers, staatssecretarissen, a m b tenaren en deskundigen uitnodigen. Politiek
jargon.
Grote ergernis bestaat er in de Kamer over de
'uitgebreide commissievergaderingen' (ucv's) ob
maandag, die van elf uur 's ochtends tot elf uur !s
avonds kunnen duren.
de Volkskrant,
22-11-91

RTL 4 is er sinds de vondst van de U-bocht in ok-
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uilenbal, homoslang voor 'met-homofiel; hetero'. Synoniemen zijn uil en uilenjongen. Gehoord jaren tachtig. Volgens Van Dale hedendaags Nederlands (1984), het enige w o o r d e n boek d a t de t e r m in deze betekenis opneemt,
ook een informele b e n a m i n g voor een ' m a l ,
sloom, maf persoon'.
... zo'n uilebal ken geen kroket van een Chateaubriand onderscheiden.
Dimitri Frenkel Frank: De kleinste bond ter wereld, 1980
Een televisie-interview van W.L. Brugsma op 17
maart met de beide broers Van het Reve levert diverse kijkersreacties op. Bedroefdheid over de
kwalificatie 'kale uilebal' voor de minister-president, adhesie voor zijn waarschuwingen tegen
misbruik van de ziektewet en de toenemende onveiligheid in Nederland.
Vrij Nederland, 11-12-93
uitbesteding, een van de vele gepropageerde Nederlandse benamingen ter vervanging van het
Engelstalige begrip
outplacement*.
Weliswaar hadden zij hun toevlucht gezocht bij
de Commissie Gelijke Behandeling, maar in feite
trof hun woede een andere, even modieuze preoccupatie van de jaren negentig met een even modieuze benaming: 'outplacement', ook wel 'uitbesteding' geheten.
HP/De Tijd, 17-12-93
uitdraai, afdruk o p papier van met een computer verwerkte gegevens. Sinds eind jaren zeventig. —>
computeruitdraai'.
Uitdraai: het afdrukken van een bestand of programma op papier.
Hans Kramers: Microtermen, 1988
Ik denk dat als je een uitdraai maakt van de postcodes, er op iedere hoek van de straat wel iemand
aan het zwoegen is op een verhaal of gedicht.
Elsevier, 14-06-97
uitflippen (uit- + Eng. to flip + -pen), informeel
voor 'zijn zelfcontrole verliezen, d o o r d r a a i e n ;
door druggebruik in een roes raken'. Afkorting
van de pan uitflippen en/of vertaling van Engels
slang to flip out. O o k in het slang van Duitse
junkies: ausflippen. Volgens één w o o r d e n b o e k
ontleend aan het jargon van spelers o p de flipperkast. Een synoniem uit de jaren zestig is uitfreaken.
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De aanblik van de/c jonge, uitgeflipte fan deed
bij Waters de stoppen doorslaan.
Oor, 04-06-88
Dus, als ik dan toch over de schreef ging, kon ik
evengoed helemaal uitflippen.
Panorama, 07-02-89
Smitse en Bijl zouden ongetwijfeld de pan uitflippen als ze dit vernamen.
Jan van Daalen: Sans rancune, 1991
In hun boeken werd de zinloosheid van het leven
gecelebreerd aan de hand van gratuite sekspassages, of uitgeflipte drugvisioenen die zogezegd provocerend waren bedoeld maar die in werkelijkheid
alleen maar geforceerd en zeer geënsceneerd aandeden.
Knack, 2^-06-97
uitgepierd, wielerslang voor 'helemaal uitgeput;
aan het eind van zijn k r a c h t e n ' . Talrijke synoniemen: uitgepoept*, uitgescheten* enz.; —> uitwonen*.
'Ik ben helemaal uitgepierd. Ik heb er geen verklaring voor,' zegt hij na een lange stilte.
Nieuwe Revu, 12-07-90
Kwam naar voren - Kuramer was onderhand uitgepierd - en twee bochten voor het einde kwam ik
al onder John door, want ik wist niet hoe ver het
nog was naar de meet.
Vrij Nederland, 08-06-91
uitgepoept, informeel voor ' m o e , uitgeput'. Van
Dale (1976) geeft enkel ergens uitgepoept
zijn
'er afgedaan hebben, niet meer meetellen'. H e t
h a n d w o o r d e n b o e k van Van Dale (1994) vermeldt als eerste uitgepoept ' d o o d m o e ' . -> uitgepierd*, uitgescheten*,
uitwonen*.
Verdomme, wat zie je d'r uitgepoept uit, ik zou
maar gauw gaan pitten als ik jou was.
Yvonne Keuls: Jan Rap en z'n maat, 1977
uitgeprocedeerd, gezegd van een asielzoeker
wiens juridische mogelijkheden in de asielprocedure uitgeput zijn. Hij of zij dreigt te worden
uitgezet of in de illegaliteit te belanden. O o k
zelfstandig:
uitgeprocedeerde.
Er is inderdaad amper nog iets van een beleid te
herkennen. Schmitz wil 7500 afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers een voorlopige verblijfsvergunning geven omdat ze geen persoonsdocumenten meer hebben en daardoor moeilijk naar
hun land van herkomst terug zijn te sturen.
Elsevier, 14-06-97

Menigeen die zich tegen de aanwezigheid van
kernkoppen verzet, koestert ook bezwaar tegen
dierproeven en trekt zich het lot aan van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Vrij Nederland, 19-07-97
uitgescheten, informeel voor ' d o o d m o e ; t o t a a l
uitgeput'. —> uitgepierd',
uitgepoept*.
'Hoe voelde je je na de Pyreneeën?' 'Uitgescheten, hulpeloos. Ik had geen benen meer, maar ik
was te trots om mijn nederlaag toe te geven.'
Nieuwe Revu, 01-08-91
Uitgescheten is hij, moppert hij. En uitgeschreven.
de Volkskrant,
16-11-91
uitgewoond, zie uitwonen

'.

uitkeringsfraude, door bedrog ervoor zorgen d a t
men ten onrechte een uitkering krijgt, of een
hogere uitkering d a n w a a r o p m e n recht heeft.
Eind jaren tachtig gehoord o p het televisiejournaal.
uitkeringstoerisme, pejoratieve aanduiding voor
het verhuizen n a a r gemeenten w a a r de bijstandsuitkeringen hoger zijn. O o k wel bijstandstoerisme.
—> -toerisme*.
Enkele staten (Californië en Florida) wilden
nieuwkomers in de staat een lagere uitkering geven, met het oog op het beperken van 'uitkeringstoerisme'.
Trouw, 29-4-94
uitkomen (<— Eng. to come out of the closet), in
homoslang: van zijn homoseksualiteit geen geheim meer m a k e n ; geen verborgen bestaan als
h o m o meer leiden; voor zijn geaardheid uitkomen. O o k uit de kast* komen. —> out*, outen .
Iemand behoort tot een gewaardeerde minderheid, hij is rijk of beroemd, of beide. Maar hij behoort ook tot een door sommigen geminachte minderheidsgroep, hij is homoseksueel of alcoholicus,
of beide. Er komt nu een zekere drang op bij zo iemand om 'uit te komen'. Vroeger zei je: er voor uit
te komen, maar daar zit de erkenning aan vast dat
het iets waar je voor uitkomt, schaamtevol is.
NRCHandelsblad,
6-7-90
Bekende en onbekende homo's en lesbo's over
hun 'uitkomen' - hoe ging dat, wat deed je met je
homoseksualiteit toen en hoe is het nu.
HP/De Tijd, 10-6-94

uitkoop, het betalen van een in een seksclub
w e r k z a m e prostituee o m mee n a a r een hotel of
n a a r het huis van de klant te gaan.
'Sommige klanten willen de meisjes ook naar
hun huis of hun hotel meenemen. Dat kan. Dat
noemen wij een uitkoop,' zegt Theo Heuf t, 'maar
de klant moet zo'n meisje dan wel minimaal drie
uur betalen.'
Nieuwe Revu, 21-4-93
uitlijnen, het aanbrengen van een rechte kantlijn
in een d o c u m e n t : een uitgelijnde brief. M e n
kan links, rechts en volledig uitlijnen. H e t begrip w o r d t gebruikt in alle handleidingen v(j>or
tekstverwerking. Niet alle w o o r d e n b o e k e n
kennen echter deze intussen toch aardig ingeburgerde t e r m . O o k uitvullen.
uitloggen, de verbinding met het Internet* of
met een netwerk verbreken. —> inloggen *.
Helaas krijgen we tijdens de rondgang geen
glimp te zien van het toilet waarop Elvis stierf,
noch van zijn slaapkamervertrekken op de tweede
verdieping - maar het klassieke 'Elvis has left tpe
building' dat opklinkt bij het uitloggen maakt
veel, zo niet alles goed.
Elsevier, 04-01-97
Wie vindt dat zijn of haar bewegingen op Internet een privé-zaak zijn, moet na het uitloggen 4e
cache wissen.
PC Consument, december 1997
'Niet uitloggen - het hoogtepunt moet nog karnen! ' Grijze vlekken op het scherm maakten ongevraagd plaats voor het ontblote decolleté van 4 n n .
HP/DeTijd,
16-01-98
uitpezen, door extra prestaties aan te bieden de
klant van een prostituee laten bijbetalen; hefcn
meer geld ontfutselen. De extra's k u n n e n bi jvoorbeeld betrekking hebben o p de mate va|i
ontkleding, de tijdsduur, bijzondere standjes
enz. Pezen is een Bargoens w o o r d voor ' h a r d
werken', en meer specifiek 'straatprostitutie bedrijven'. In erotische zin betekent het nog 'cj>
puleren'. O o k overgankelijk: iemand
uitpezen.
Uitpezen is typisch iets wat je achter het raam
kunt doen, in clubs en privéhuizen mag het nie|.
Het is een heel leuk spel, er zijn klanten die er sbeciaal voor komen. Ja, wat is uitpezen? Stel: er klopt
een man aan mijn raam. Ik zeg: (steekt vijf vingers
op) Vijftig gulden. Naakt. Hij komt binnen, beh
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taalt vijftig gulden. Ik zeg: Nou, kleed je maar uit,
leg je kleren daar maar neer. Hij vraagt: Kleed jij je
niet uit? Ik zeg: Nee, vijftig gulden is 'naakt-een
nummertje' en dat betekent: alleen jij naakt. Als je
allebei naakt wil, is het honderd gulden.
Nieuwe Revu, 30-9-92
Entree: zestig gulden voor vijfenveertig minuten.
Maar pas op: binnen wordt u stevig uitgepeesd.
HP/De Tijd, 13-06-97
uitpieren, informeel voor 'heel w a t geld (uit iets)
proberen te halen'.
Die gaan een studiootje inrichten en willen er
dan aan gaan verdienen omdat ze denken het uit te
kunnen pieren.
Nieuwe Revu, 9-5-91
uitplaatsing, vertaling van het Engelse begrip
outplacement*: mensen die h u n baan kwijt
dreigen te raken, proberen aan een nieuwe
functie (in een ander bedrijf) te helpen. In de jaren tachtig k w a m het begrip meermaals in de
media. Er werden nog andere Nederlandse term e n gepropageerd ter vervanging van het al
goed ingeburgerde outplacement, zoals uitbesteding", uittvervingh; vertrekbegeleiding*,
-bemiddeling.
uitponden, zie citaten.
Uitponden: in gedeeltes verkopen. 'Woningcorporaties zijn op het moment al hun woningen aan
het uitponden.'
Pieter Kort: Bisnisbabbel. Geheimtaal van het modernezakenleven,
1996
'Uitponden' - verkopen en weer terughuren van vakantiehuizen neemt een enorme vlucht.
Elsevier, 20-09-97
uitroosteren, in het onderwijs: uit het (lesbooster halen. M e e r m a a l s gehoord eind jaren tachtiguitschuifbeleid, beleid waarbij plannen, regelingen of wetten gefaseerd in werking treden of
buiten werking w o r d e n gesteld; het stelselmatig uitstellen, voor zich uit schuiven van beslissingen. M e n spreekt ook van een
uitschuifoperatie. Uitschuiven is een politiek eufemisme
voor 'uitstellen'.
Bolkestein stelde vast dat het kabinet en de coalitie er niet echt uit zijn gekomen. Hij sprak van 'uit-

656

schuifbeleid', omdat veel van de maatregelen wor
den doorgeschoven naar adviesorganen.
Het Parool, 2-1-91
uitstoot, het belasten van het milieu met schadelijke afvalstoffen.
Minister De Boer van dit departement is juist
voorstander van het instellen van een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op alle snelwegen. Dat scheelt een belangrijk deel van de door het
milieu schadelijke c o i - u i t s t o o t en is bevorderlijk
voor de doorstroming, vindt zij.
Trouw, 11-07-9 7
Hun aangeboden artikelen werden gecensureerd
of moesten worden herschreven, opdat Nederland
niet zou weten dat het goed gaat met zijn milieu,
onder meer wat de uitstoot van CFK'S betreft.
Elsevier, 04-04-98
eufemisme voor 'reeks ontslagen; aantal ontslagenen'.
Je krijgt steeds meer uitstoot (ontslagen).
Hans Rombouts: Mooipraat. Taal als camouflagemiddel, 1989
De uitstoot van minder produktieve werknemers
kon niet opgevangen worden door lokale ondernemingen en belandde in de oude sociale vangnetten,
waardoor de arbeidsparticipatiegraad daalde tot
de allerlaagste van Europa.
Elsevier, 25-01-92
uitverdieneffect, verschijnsel waarbij een door
de overheid opgelegde bezuiniging teniet w o r d t
gedaan door het toenemen van de uitgaven elders. H e t o p grote schaal ontslaan van overheidspersoneel k a n bijvoorbeeld meer werkloosheid tot gevolg hebben, w a a r d o o r de werkloosheidsuitkeringen stijgen en de inkomsten
van de overheid dalen. Van besparing k o m t zo
minder terecht d a n men voor ogen had.
Uitverdieneffect: een door de overheid genomen
maatregel die in tweede instantie een verslechtering van de overheidsfinanciën tot gevolg heeft,
doordat de belastingontvangsten lager worden of
de uitgaven toenemen. Als na een bezuiniging op
de sociale woningbouw duizenden bouwvakkers
werkloos worden, vormt het bedrag dat met hun
ww-uitkeringen is gemoeid een uitverdieneffect.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Uitverdieneffect: verschijnsel dat het effect van
een bepaalde bezuiniging deels ongedaan wordt

gemaakt doordat deze elders weer extra uitgaven
oproept.
Onze Taal, oktober 1988
uitvlaggen; uitvlagging, onder de goedkopere
vlag van een ander land varen, bijvoorbeeld
Liberia, P a n a m a , Costa Rica, H o n d u r a s .
In deze landen w o r d e n de internationale overeenkomsten over m i n i m u m l o n e n , arbeidsv o o r w a a r d e n e.d. niet nagevolgd en zijn de regels veel soepeler. O o k Nederlandse vissers die
meer d a n de vastgestelde hoeveelheid vis aan
wal willen brengen, k u n n e n uitvlaggen.
Deze praktijk o n t s t o n d na de Tweede Wereldoorlog. O o k wel omvlaggen
g e n o e m d ; de
Engelse benaming is to flag out, de Duitse ausflaggen. H e t begrip k w a m regelmatig in het
nieuws eind jaren tachtig. Tegenwoordig ook
buiten de scheepvaart, voor het uitbetalen
van salarissen via een buitenlands filiaal
o m zo kostente besparen, bijvoorbeeld in
de luchtvaart en bij transportbedrijven. —>gemaksvlag*.
Sabena-voorzitter Pierre Godfroid heeft gisteren
tegenover een parlementaire delegatie van het
Vlaams Blok 'zijn vast voornemen' bevestigd om
450 personeelsleden van Sabena 'uit te vlaggen'.
Dat moet blijkens een mededeling van het Vlaams
Blok - dat zich tegen dergelijke operatie kant - gebeuren in het kader van een internationaal verdrag.
De Morgen, 21-10-93
De Nederlandse wegtransportbedrijven beginnen
precies als de grote rederijen hun 'vloten' in andere, goedkopere landen onder te brengen. Dat
wordt uitvlaggen genoemd.
Vrij Nederland, 20-11-93
De poging van Sabena om zijn piloten naar
Luxemburg 'uit te vlaggen', maakte een strijd om
principes los. In de verte daagt de ekonomische
jungle.
Knack, 08-02-95
Ondertussen hoopt topman Paul Reutlinger de
piloten begin volgend jaar naar Zwitserland uit te
vlaggen en gaat concurrent Virgin de vluchten
naar Rome en Barcelona verzorgen.
De Morgen, 07-01-97
Uitvlaggen is populair. Zestienduizend schepen
varen onder de 'gemaksvlag'.
Elsevier, 31-05-97
De uitvlagging van de piloten moet daar een heel

stuk toe bijdragen, maar niemand kan nog zeggen
wanneer dat plan zal zijn gerealiseerd.
De Standaard, 27-02-98
Vilvoorde denkt aan een aantal mogelijkheden
waarover de zender geen commentaar wil geven.
Kanaal 2 uitvlaggen naar Nederland?
De Standaard, 27-03-98
uitvogelen, informeel v o o r ' uitzoeken'.
Na z'n negende glas vloeiden herinneringen ^n
actualiteiten door elkaar, en bij nummer twaalf
wist ik dat ze de vorige dag bij Berg thuis hadden
uitgevogeld dat een zekere Schouten maandelijks
de somma van ƒ 10.000,- op Bergs bankrekenjng
had gestort...
Avenue, april 1992
uitwerving, een van de vele voorgestelde vertalingen van het Engelse begrip
outplacement*.
Dit w o o r d w e r d in februari 1992 gepropageerd
d o o r de V l a a m s e senator H u g o Candries. - 4
uitbesteding*,
uitplaatsing*;
vertrekbegeleiding*,
-bemiddeling*.
uitwonen, slang voor 'volledig afmatten; uitbuiten; misbruik m a k e n van iemand; iemand
flink te p a k k e n nemen'. Vooral als verleden
deelwoord. H e t bijvoeglijk n a a m w o o r d uitgewoond 'uitgeput', oorspronkelijk vooral wielertaal en populair g e m a a k t door Gerrie
K n e t e m a n n , w o r d t nu meer algemeen gebruikt;
een synoniem uit de bokswereld is uitgeteld,
andere synoniemen zijn uitgepierd* en uitgevloerd.
Voor ze hun grote slag kunnen slaan, zijn de
klimmers al totaal uitgewoond.
Nieuwe Revu, 30-06-88
'Dorothy heeft je uitgewoond,' zei Hella herri tijdens een van hun telefoongesprekken.
Theo Kars: Losbandig leven, 1988
Soms ben je als renner zo uitgewoond dat je ijiet
meer kan eten.
Elsevier, 28-9-91
Tessel Junior was emotioneel volstrekt uitgewoond.
Jan Eilander: Altijd te laat, 1992
Haar hond wordt opnieuw tot de orde geroepen.
'Zei ze niet ook dat ze zich door mij volledig uitgewoond voelde?'
de Volkskrant, 14-04-94
De meeste vrouwen hebben geen ervaring in de
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prostitutie. Ze worden 'uitgewoond 1 , zoals dat
heet in vakkringen.
Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995"
iets uitwonen, informeel voor 'ergens alles uithalen w a t er uit te halen valt; iets exploiteren'.
-ï
uitpieren''.
Hij kan mooi zingen die jongen, doet er van alles
mee, speelt in films, doet TV, hij woont het uit en
wordt er hoogstwaarschijnlijk rijk van.
Nieuwe Revu, 30-01-92
dicht bij de oorspronkelijke betekenis 'een w o ning d o o r zorgeloze bewoning doen vervallen'
ligt de jeugdtaal-betekenis 'vernielen': een trein
uitwonen is 'het interieur van een trein slopen'.
In de jaren tachtig meermaals gehoord o p televisie.
uitzoekjournalistiek, vertaling van het Amerikaanse begrip investigative* journalism: een
manier van verslaggeving waarbij grote schandalen aan het licht komen d o o r d a t de verslaggever zelf, meestal incognito, op onderzoek uitgaat. Pionier w a s de A m e r i k a a n R a l p h N a d e r .
H e t begrip d o o k in de jaren tachtig meermaals
o p in de media.
ultra;ultraconsumer (<— Eng.), in het jargon van
adverteerders voor een koopzieke consument;
een geldverslinder; iemand met een erg materialistische levensstijl die v o o r t d u r e n d het beste
van alles wil.
Wat is een Ultra nu precies? Het is iemand die er
een onconventionele manier van geldbesteding op
nahoudt. Hij is zeer on-Hollands wat zijn spaargedrag aangaat. Hij weet dat het oppotten van geld
gepaard gaat met gezapigheid en vervlakking,
twee zaken waar hij een broertje aan dood heeft.
De Ultra geeft daarom zijn geld, of dat nu veel is of
weinig, dat doet er niet toe, gemakkelijk uit.
Albert Gillissen: Typisch trendy, z. j .
Maison de Bonneterie is een van de laatste vooraanstaande familiebedrijven die de 'ultra consumer' van hoeden en petten en dameskorsetten
voorzien.
Vrij Nederland,
03-05-97
uni, beurstaai voor 'aandeel Unilever'. —> flippen , klemmen \ olies''.
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Nadere beschouwing van de stand van zaken bij
de vlaggeschepen van Beursplein s -gezamenlijk
bepalen de Olies en Uni's meer dan zestig procent
van de marktkapitalisatie van de effectenbeurs leert echter dat dit motief niet gespeend is van opportunisme.
Elsevier, 05-03-94
uniformdienst, politieafdeling die geüniformeerd is, dit in tegenstelling tot de recherche.
Twintig jaar zit Spoelstra bij de politie. Op zijn
achttiende begon hij 'als een verklede snotneus' in
de 'uniformdienst', in 1975 stapte hij over naar de
districtsrecherche.
Vrij Nederland, 15-06-91
Leden van de uniformdienst runnen geen informanten.
Jan van Daalen: Sans rancune, 1991
unplugged (<— Eng. 'zonder s t o p c o n t a c t ' ) , gezegd van optredens of o p n a m e s door p o p a r tiesten of p o p g r o e p e n met een akoestische instrumentatie, d u s zonder elektrische versterking. De unplugged-concerten werden begin jaren negentig uitgevonden door de muziekzender M T V , w a a r n a het een tijd lang een w a r e rage
werd. Zelfs de heavy* metal-groepen trekken af
en toe de stekker eruit om terug te keren n a a r de
akoestische gitaar. Toen m e n Bob Dylan eens
vroeg of hij nu ook unplugged ging, moest de
vraagsteller hem uitleggen w a t dit precies betekende, w a a r n a de meester a n t w o o r d d e : 'ah ja,
net als vroeger'.
Akoestische gitaren hadden ze, al dat 'unplugged'-gedoe ten spijt, echter niet bij zich.
Nieuwe Revu, 13-06-93
Nou, we hebben het geweten: plotseling had iedereen 'goede liedjes', gingen de stekkers trots uit
het contact, werden de sessies van Mariah Carey
en Eric Clapton op CD uitgebracht en was het hek
van de dam. Unplugged werd een toverwoord, vervolgens een marketingtruc en tenslotte een onstuitbaar virus.
Oor, 26-06-93
Dat een unplugged-CD een ware goudmijn kan
zijn voor een artiest bewijst het succes van de
CLAPÏON-CD.

Elga, oktober 1993
De liedjes bezaten noodzaak noch passie. Zelfs
het MTV-unplugged-onderonsje - drummer achter

conga's en gitaristen op krukjes met akoestische
gitaar - riekte sterk naar marktgericht denken.
Trouw, 28-04-95
Volgens hem gingen daar drie Kurt Cobains achter schuil: het opstandige jongetje dat schreeuwde
om aandacht, de toegewijde musicus die experimenteerde met de unplugged-stijl (zonder versterking) en de doemdenkerige tobber die teruggreep
naar de punkmuziek.
Trouw, 30-08-96

blemen op: alle merken updaten minstens twee
keer per jaar hun lijn.
Elsevier, iy-01-98

Unprofor ( 4 - Eng.), multinationale legermacht
onder bevel van de Verenigde N a t i e s . Sinds
1992.

Met een hogere snelheid en meer stroomlijn in
veelgebruikte functies is dit pakket in de eerst^
plaats een soepele upgrade voor de meer dan 6 miljoen gebruikers van Corel Draw 6.0.
Personal Computer Magazine, december 19916

De secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes,
de woordvoerders van Unprofor en de Amerikaanse minister Perry hebben groot gelijk dat zij het
'vredesplan' van 'president' Karadzic oud nieuws
noemen.
de Volkskrant, 16-12-94
Claes geeft toe dat de fricties tussen de generaals
van Unprofor en het NAVO-commando de laatste
tijd in hevigheid zijn toegenomen.
Elsevier, 24-12-94
Internationale rechtshandhaving was dan ook, in
elk geval in naam, de ratio van Nederlands deelname aan Unprofor.
Elsevier, 15-06-96
U-pas, p a s w a a r m e e minder vermogenden allerlei k o r t i n g e n krijgen, bijvoorbeeld bij theaters,
m u s e u m s , bioscopen, de bibliotheek en zelfs in
sommige eethuizen. Initiatief van de gemeente
Utrecht. - » stadspas"'.
De aanvraagster komt niet in aanmerking voor
de U-pas. Waarom niet? Omdat haar inkomen te
laag is. De gemeente Utrecht gaat ervan uit, zegt de
dame van de administratie, dat het bestaansminimum ligt rond de 850 gulden in de maand. Van
minder kan een mens niet rondkomen, dus hoeft
geen U-pas te worden verstrekt.
Vrij Nederland, 18-06-94
updaten (<— Eng. to update 'bijwerken' + -«), informeel voor ' m o d e r n i s e r e n ; bij de tijd brengen'.
De Amerikaanse luchtmacht en de Navy hebben
hun materieel de laatste 2$ jaar regelmatig geupdated zoals dat nu heet.
NetWerk, juli/augustus 1997
Kleuren leveren trouwens onoverkomelijke pro-

upgrade (<— Eng. ' o p w a a r d e r i n g ' ) , nieuwe Versie van een p r o g r a m m a of besturingssysteem,
waarbij fouten verbeterd zijn en nieuwe mogelijkheden geboden w o r d e n . O o k het m o d e r n i seren van een computer, d o o r het geheugen uit
te breiden en er een snellere en m o d e r n e r e processor in te zetten.

upgraden (<— Eng.), een upgrade doen ondergaan.
De wirwar van draden, insteek-slots en jumpers
is niet echt uitnodigend voor de man-of-vrouwmet-beperkt-budget die een 'kale' of half voorziene
pc zelf gaat upgraden met multimedia-ingredi enten als een CD-ROM-speler en een geluidskaart.
Windows Magazine, april 1995
Er zijn heel wat mensen die graag een 3 8ésxj of
DX willen upgraden.
PC-Active, mei 1995
Rest de vraag of het nog wel verstandig is onji te
upgraden naar Windows 95 of NT 4.0, nu Windows 98 en NT 5.0 op komst zijn.
Computer'.Totaal, december 199J
meer algemeen: o p een hoger niveau brengen;
verbeteren,
-^upgrading*.
Verzekeraar Aegon heeft zijn parken kort geleden
verkocht en de nieuwe eigenaar is ook al van plan
ze te 'upgraden', zoals dat in modern Nederlands
heet.
Trouw, 12-04-96
Een paar jaar terug maakte de Britse consumentenbond een lijst van plekken waar je je als toerist
niet meer moest vertonen, die te lelijk en te vies
voor woorden waren: El Arenal op Mallorca,
Kanoni op Korfu, Nabeul in Tunesië... Maar die
gebieden hebben dan tenminste de gelegenheid
zich in stilte te herstellen, zich te upgraden, om
straks weer als herboren voor de dag te kornet.
HP/De Tijd, 05-07-96
Voorts wil Syrië van Denel het zogenoemde JTiger-systeem kopen voor het 'upgraden' van zijn
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Russische T-72 tanks (de Verenigde Staten proberen dat tegen te houden).
HP/De Tijd, 07-01-97
upgrading (<— Eng.), opwaardering.
Dat Schilderwijkse rapnummer is z'n bijdrage
aan de 'upgrading' van deze ooit beruchte volksbuurt.
Nieuwe Revu, 11-06-97
uppers (<— Eng.), tabletten of capsules amfetamine; pepmiddelen. H e t tegenovergestelde van
downers 'kalmerende middelen'.
... miljoenen in het zwart geproduceerde uppers
en downers, zoals Mandrax en Captagon.
Humo, 02-02-89
In mijn jaszak zaten dus nog zeker drie uppers.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
Hoewel zelf verslaafd aan uppers en downers verafschuwde hij het drugsgebruik van collega's, en
op dat gebied wilde hij deFBi van dienst zijn.
Oor, 11-12-93
De anderen waren aan de uppers of erger...
Nieuwe Revu, 04-02-98
up-tempo (<— Eng.), van muziek: ritmisch, snel,
opzwepend.
... een viertal sympathiek rammelende up-temponummers.
Oor, 22-09-84
De up-tempo 'Trillseeker' blijkt dan ook nog met
haken en ogen aan mekaar te hangen.
Backstage, december 1986
... twee schitterende uptempo nummers.
Fabiola, juni 1987
uvi (acron. van uitvoeringsinstelling),
orgaan
dat uitkeringen verzorgt; opvolger van het GAK.
Kopers in dit systeem zijn de bedrijfstakken en
verkopers zijn de 'uitkeringsfabrieken', de GAK'S
van Nederland. Deze laatste heten uvi's (uitvoeringsinstellingen).
Elsevier, 22-03-97
Uvi's. Deze nieuwe term voor 'uitvoeringsinstellingen' van de sociale zekerheid duikt steeds vaker
op in het gewone spraakgebruik. Ook in de sociale
zekerheid moet marktwerking heil brengen. Z o
moeten bedrijven in de toekomst kunnen kiezen bij
wie ze hun sociale zekerheid onderbrengen. Dat
maakt de uvi's scherp en efficiënt, is de achterliggende gedachte. Een echte markt voor sociale ze-
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kerheid is natuurlijk niet mogelijk en daarom moet
het Lisv (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen) kopers en verkopers bij elkaar brengen. Bekendste uvi: het GAK.
Elsevier, 03-01-98
Het kabinet wil dat de uvi's achter één loket samen gaan werken met Arbeidsvoorzieningen en
sociale diensten.
Vrij Nederland, 02-05-98

vakantieknip, reductiekaart voor mensen met
een m i n i m u m i n k o m e n . Hiermee krijgt m e n
k o r t i n g o p r o n d v a a r t b o t e n , in de bioscoop, het
theater enz. Initiatief van de gemeente Amsterd a m . —> stadspas*.
Deze week liet Amsterdam weten dat haar zomercadeautje voor de minima, de 'Amsterdamse
vakantieknip', een overweldigend succes is. De
'knip' is een couponboekje voor gratis toegang
voor onder andere Artis, rondvaartboten of Cannon Theaters. In de knip zitten verder voor vijftien
gulden 'Amsterdamse munten' voor versnaperingen als broodjes bij 'Broodje van Kootje'. Er zijn al
ruim 400.000 munten en 40.000 toegangskaarten
gebruikt.
Trouw, 27-08-88
Dat geldt ook voor de studiefondsen en de contributiefondsen. De laatste voorzien in kortingsregelingen om mensen met een minimum-inkomen uit
het maatschappelijk isolement te halen. Zoals de
'vakantieknip' van de gemeente Amsterdam afgelopen zomer. Daarmee konden de laagstbetaalden
tegen sterk gereduceerde prijzen naar onder meer
theater, dierentuin en bioscoop.
Trouw, 29-10-88
De gemeente Amsterdam wil volgend jaar alle
Amsterdammers met een minimuminkomen in bezit stellen van een 'Stadspas'. Deze geeft korting
op een aantal culturele en sportieve evenementen
en recht op twee 'vakantieknippen' (een voor koninginnedag en de eerste week van mei en een voor
de zomervakantie).
de Volkskrant, 09-12-88
valet-parking (<— Eng.), het laten parkeren van
je auto d o o r een zgn. valet-boy 'lakei'. Deze
service w o r d t a a n g e b o d e n d o o r sommige uitgaansgelegenheden, vooral in R o t t e r d a m .
De agent schakelde, gaf gas en ramde de auto van
Jules Deelder - achterwaarts. Dat vond Deelder
niet leuk. De Rotterdamse dichter werd boos en
verdrietig toen hij zijn auto terugzag. Hij had als
eerste bekende Nederlander ingespeeld op een
nieuw fenomeen in de Amsterdamse binnenstad:
'valet parking'. Het leek zo mooi: je scheurt van
Rotterdam naar Amsterdam, stopt je bolide vóór

de deur van de uitspanning waar je hebt afgesproken, werpt je autosleutels naar een 'valet-boy' en
loopt zonder omkijken naar binnen. Heb je genoeg
van Amsterdam - of van het hoofd tegenover je dan rijdt de 'valet-boy' de wagen nog tijdens het afrekenen voor. Onbeschadigd - in de meeste gevallen.
Elsevier, 13-05-95
valreepmoeder, zie citaat. Een synoniem is \iuof-nooit-moeder.
Valreepmoeder: vrouw die omstreeks haar veertigste haar eerste kind krijgt.
Frank Jansen en Hubert Roza: Het laatste woprd,
1993
Toen de glinsterende oase van de carrière eenmaal was bereikt, werden veel van hen 'valreepmoeder', zoals Christine Brinkgreve dat zo
treffend noemde, en kwam de loodzware combinatie van kind en carrière op de politieke agenda te
staan.
De Groene Amsterdammer,
19-10-94
Valreepmoeder. Vrouw die na haar veertigste
haar eerste kind krijgt.
Vrij Nederland, o6-05-95
valutaire tegenwind, eufemisme voor 'verlies op
de v a l u t a m a r k t ' . De t e r m w e r d gelanceerd door
Philips.
Twee weken later kwam de onheilstijding dat het
schip te kampen had met 'valutaire tegenwinq'.
Een verschrikkelijk eufemisme, want het Philipsschip was immers aan de grond gelopen. Beursanalisten zijn er zeker van dat 'het water maakt'.
Elsevier, 26-05-90
Sony, dat zo'n zeventig procent van zijn omzet
buiten Japan boekt, kampt voor het eerst sinds jaren met een fikse valutaire tegenwind.
Elsevier, 14-12-91
Bovendien leed Philips nog eens 300 miljoen gulden aan valutaverliezen, de beroemde 'valutaire tegenwind', al wilde Timmer zich daar niet achter
verschuilen.
de Volkskrant, 05-03-93
Beperkte verliezen worden door het commerciële
bedrijf geabsorbeerd, en gebracht als 'krimpeijide
winstmarges door toegenomen concurrentie',
hoogstens als 'valutaire tegenwind'.
Elsevier, 13-03-93
Valutaire tegenwind is een uitvinding van Philips
waar tot voor kort weinig meer van vernomen
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werd. Maar bij de publicatie van de verviervoudigde nettowinst in het derde kwartaal van 530 miljoen gulden doken tegenvallende wisselkoersen
plotseling weer op.
NRC Handelsblad, 11-11-1)4
Van Dam-eenheid (epon., n a a r Marcel van Dam,
PvdA-staatssecretaris, later minister, van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening),
voor de definitie zie hat-eenheid*.
Toen in de daarop volgende jaren de eerste van
tienduizenden 'Van Dam-eenheden' werden opgeleverd, bleek de socialistische staatssecretaris een
trend te hebben gezet. Er werd voor gezinnen én
alleenstaanden gebouwd.
Elsevier, oy-oó-yy
vandattum, eufemistisch voor 'geld, seks,
d r a n k ' ; meestal vergezeld van een bepaald gebaar.
En nu we toch als kunstenaars onder mekaar
zijn, de heren gaan hem zeker even raken. Lekker
van datteme.
Arie Visser: Het vangen van de draak, 1983
Ga je vaak vreemd, vroeg De Geer hem op zeker
moment, want als het over van dattum gaat kan de
reclame wel even wachten.
Trouw,
zy-ii-()2
Heb je wel eens belabberd gespeeld omdat je vlak
voor de wedstrijd had... nou ja, van dattum?
NieuweRevu,
ly-04-96
Ik ben oud, ik heppet gehad, zeker wat van dattem betreft!
Vrij Nederland, 18-05-96
De meisjes wordt geleerd zich weerbaar op te
stellen omdat jongens alleen van dattum zouden
willen.
Opzij, februari i99y
van de dolle, dwaze, gekke, zotte, informeel voor
'te gek voor w o o r d e n ; belachelijk; idioot'. Deze
u i t d r u k k i n g , die eind jaren zeventig plotseling
o p g a n g m a a k t e , is wellicht o n t s t a a n onder invloed van de populaire tv-serie Pipo de Clown
uit de jaren zestig. D a a r i n werden regelmatig
u i t d r u k k i n g e n met van de in de m o n d genom e n , bijvoorbeeld van de jarige.
Voorzichtigjes natuurlijk want ze denken meteen
van de gekke van je.
Heere Heeresma: Eén robuuste buste, 1989
Het is toch eigenlijk van de zotte dat we hier zo
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amateuristisch bezig moeten zijn om bij elkaar tv
puzzelen welke plannen de Philip Morris-directie
heeft.
Elsevier, 1 1-04-92
De makelaar, de computerjongen en de autodealer praten er graag over die knotsgekke beurs,
het gedonder op de zaak of over het parkeerbeleid
in Amsterdam dat werkelijk van de zotte is.
HP/DeTijd,
i8-oy-9y
Beide maatschappijen zeggen het goed te vinden
dat er meer concurrentie komt, maar betitelen onderdelen van het kabinetsplan als 'een stukje concurrentievervalsing' en als 'van de gekke'.
Trouw, ly-04-98
Volgens de politie is de rol van de wijkagent op
dit moment absoluut geen punt van discussie. 'Dat
zou toch van de zotte zijn. Als ze liever een wijkagent hebben die met zijn handjes op zijn rug over
straat loopt, dan moet ik ze teleurstellen,' aldus
een woordvoerder.
NRC Handelsblad,
24-04-98
vangnet (<— Am.-Eng. social security net), overheidsmaatregelen ter bescherming van de
zwakkeren in de samenleving. O o k wel sociaal
vangnet.
Vangnet: bodemvoorziening in het stelsel van sociale zekerheidsuitkeringen. In conservatieve kringen spreekt men in dit verband ook wel van 'hangmat'. Premier Lubbers zei het tijdens de Algemene
beschouwingen in 1984 zo:'... men vraagt zich af
of er op een gegeven moment niet een soort vangnet moet komen, een soort minimumniveau voor
de echte minima.'
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Met zijn uitspraak over een eventueel 'vangnet'
komt De Koning enigszins tegemoet aan de eis van
de vakbeweging dat de Rww-uitkering voor jongeren tot 21 jaar gehandhaafd moet blijven.
NRC Handelsblad, 05-09-86
De uitstoot van minder produktieve werknemers
kon niet opgevangen worden door lokale ondernemingen en belandde in de oude sociale vangnetten,
waardoor de arbeidsparticipatiegraad daalde tot
de allerlaagste van Europa.
Elsevier, 25-01-92
Ze construeerden sociale vangnetten en noemden zich voortaan sociaal-democraten.
Elsevier, 14-06-97
De Raad wijst nadrukkelijk op het feit dat de
welvaart en de maatschappelijke perspectieven de

laatste jaren zijn toegenomen en dat het sociale
vangnet in Nederland nog altijd aanmerkelijk hoger is dan in andere westerse samenlevingen.
HP/De Tijd, 24-10-97
vanillelesbo, lesbische v r o u w {lesbo*) die vanilleseks* beoefent. Slang.
Wij hadden vanavond een hele fijne knokfilm
over twee bendes die elkaar totaal aan flarden
schieten, daarna hadden we softporno, meer het
zachte streel- en likwerk van twee jonge vanillelesbo's en toen zijn we overgegaan op de wat hardere

Wel vinden de vakbondsleden dat deze zogeheten
'vari-tijd' moet worden gebruikt om de werkgelegenheid veilig te stellen.
Trouw, 19-08-94
Het middel dat de industriebond wil introduceren is de 'vari-tijd': in ondernemingen waar het
kan (driekwart volgens Van der Weg) moeten
werknemers de mogelijkheid krijgen om 3 2 a ^.0
uur per week te werken. Het hangt dan van de
winst van het bedrijf af in hoeverre daarvoor lc^on
moet worden ingeleverd.
HP/De Tijd, 16-09-94

SM.

Elsevier,

03-01-98

vanilleseks (van vanille, als de gewone, zachte
s m a a k van consumptieijs), softe, veilige en onavontuurlijke v o r m van seks, waarbij veel geknuffeld w o r d t . Wellicht ontleend aan het Engels, w a a r de t e r m vanilla sex al v o o r k o m t in
het begin van de jaren tachtig. —» vanillelesbo*.
Ik ergerde me eraan dat mijn seksualiteit opnieuw in een bepaalde hoek geduwd werd, nu in de
hoek van de saaie en de softe 'vanille'seks.
Anja Meulenbelt: Vanille en andere smaken, 1988
Wat willen vrouwen eigenlijk in bed, vanilleseks
of de beuk erin?
Opzij, september 1991
Vanilleseks. Recente, denigrerend bedoelde benaming voor de vriendelijke, zachte en vooral héél
langzame seks uit de hoogtijdagen van het feminisme. Tegenvoeter van de snelle wip. Vanilleseks vereiste veel gezoen en massageolie, de huid was de
belangrijkste erotische zone. Ook erg populair bij
lesbiennes.
Vrij Nederland, 06-05-95
Liefhebbers van vanille-sex, goede smaak en fijnbesnaarde fantasietjes kunnen zich echter beter beperken tot de softe variant, zoals s B S 6 en Veronica
die avond aan avond uitzenden.
Nieuwe Revu, 06-11-96
Friday toonde aan dat vrouwen wel degelijk een
rijke fantasie over seks kunnen hebben, ook al deden mannen die vaak meesmuilend af als 'vanilleseks'.
Trouw,
oJ-I2-97
vari-tijd, variabele werktijd.
Tweederde van de leden van de Industriebond
FNV is bereid om langer te werken in drukke periodes en korter bij een lagere afzet.

varkenscyclus, onregelmatige productiecyclus;
cyclisch terugkerende overproductie. O o r spronkelijk m . b . t . het fokken van varkens (i|n
deze betekenis al o p g e n o m e n in Van D a l e ,
1984), m a a r nu ook m . b . t . andere p r o d u c t e n .
Deze ruimere betekenis w o r d t alleen n o g m a a r
vermeld d o o r K r a m e r s (1990) en Verschueren
(i99i)Varkenscyclus: verschijnsel dat stijging van de
varkensprijzen leidt tot 'overproductie' van varkens, met als gevolg kelderende prijzen.
Onze Taal, februari/maart 1989
'Het afgelopen halfjaar is de situatie beduidend
verbeterd. Zomer 1989 blijkt er ineens sprake te
zijn van een geweldige toename van vraag naar
personeel.' 'Reden voor jubel? Nou nee, er is immers iets dat in het jargon der economen de " va rkenscyclus" heet. De waarneming van de ondernemers wordt gekleurd door een wat al te zonnige
verwachting van wat de "boom" voor hun bedrijf
in petto heeft.'
Haagse Post, 19-08-89
Hij gaf trouwens één van de leukste colleges. Bij
strafrecht sukkelde je nog wel eens in slaap, maar
als Heertje aan zijn conferences over de varkenscyclus begon lag je snikkend van de lach in de collegebank.
Het Parool, 10-03-90
De omzet van literaire boeken is in de afgelopen
tien jaar verdubbeld. Ook het aantal verkochte
boeken stijgt gestaag. Toch is de werkelijkheid
minder rooskleurig dan de cijfers doen vermoeden.
Kleinere uitgeverijen zien zich gedwongen samen
te gaan met één van de drie grote firma's die het literaire boekenbedrijf domineren. Het nieuwe uitgeven: grote stapels naast de kassa, bestseller-b^leid en blijven 'recyclen' tot aan de ramsj. De 'varkenscyclus' wint terrein.
de Volkskrant, 28-08-92
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Varkenscyclus (Ook: spinnewebtheorema): uitdrukking voor voortdurend veranderende prijzen
van een produkt waarvan het aanbod wegens de
aard van het produktieproces vertraagd reageert
op de prijs. Genoemd naar de situatie die zich dikwijls voordoet op de markt voor varkensvlees. Bij
een relatief hoge prijs (die zich boven de evenwichtsprijs bevindt) worden veehouders gestimuleerd om de varkensteelt uit te breiden. Pas na verloop van tijd (na het extra fokken en grootbrengen
van varkens door veel veehouders) wordt dan zo
veel varkensvlees aangeboden dat de prijs sterk
daalt (tot onder de evenwichtsprijs). De varkensfokkers worden dan ontmoedigd zodat na verloop
van tijd een grotere schaarste optreedt en de prijzen weer gaan stijgen, enz. De prijs-hoeveelheidcombinaties geven in de loop van de tijd een spinnewebmotief te zien zodat dit verschijnsel ook als
spinnewebtheorema wordt aangeduid.
Prisma van de economie, 1992
En dan is er nog het naijl-effect. De vraag om personeel nu, leidt tot een toename van het aantal opleidingsplaatsen in de komende jaren. Tegen de tijd
dat die mensen op de arbeidsmarkt komen, ontstaat er een teveel aan werknemers. Dat leidt jaren
later weer tot een tekort. Pas als die varkenscyclus
wordt doorbroken, is het probleem voorgoed uit de
wereld.
de Volkskrant, 17-04-93
Ik werd in 1985 decaan en als je toen naar het
H E A O ging, wist je zeker dat je het zou maken.
Maar sinds die jaren is er sprake van de bekende
varkenscyclus: veel studenten kozen de opleiding
vanwege de goede kansen en een paar jaar later
was er duidelijk sprake van een overschot.
HP/De Tijd, 30-08-96
vechtkabinet, kabinet d a t een strijdvaardig beleid voert.
Ook als ik kijk naar Terbeek (Golf-oorlog), d'Ancona (vormingswerk), en Ritzen (bezuinigen op
ov-kaart, die zo'n goede compensatie voor de studiefinanciering was) kunnen die drie beter ook
weg. Men kan hen beter vervangen door wat radicalere PvdA'ers als Rottenberg, Van den Berg
(Max), Stemerdink, Moor en wellicht de Amsterdamse wethouder Wildekamp voor de portefeuille
Onderwijs. En u natuurlijk. Het kabinet zal dan
wellicht een vechtkabinet worden maar dat lijkt
me niet zo bezwaarlijk.
Vrij Nederland, 21-09-91
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De nieuwe regering is een 'solidair' vechtkabinet
dat in de eerste plaats Mitterrand moet beschermen en vervolgens moet voorkomen dat er volgend
jaar een rechtse meerderheid in de kamer komt.
de Volkskrant, 04-04-92
Het eerste, no-nonsense, kabinet van Lubbers
was een vechtkabinet, ten dele bestaand uit kwajongens van wie hij zelfde grootste was.
Elsevier, 18-11-95
Slapende rijk wordt D66 in de oppositie alleen
als het tegenover een vechtkabinet staat.
Trouw, 08-05-98
Roodgroen wordt een vechtkabinet.
EJsevier, 26-09-98
vechtmachine, in het vechten bedreven dier,
mens of organisatie. Pejoratief. —> moordmachine*.
Een leger in oorlog - en daar is een leger voor kent geen sexuele individualiteit, het leger is een
vechtmachine.
Vrij Nederland, 04-09-93
Net als de werkgevers vragen de werknemersvertegenwoordigers zich af hoe je van het Nederlandse bedrijfsleven een vechtmachine kunt maken die
het kan opnemen tegen Aziatische, Amerikaanse
en Europese concurrenten.
Elsevier, 04-09-93
Slagen de onderzoekers en klonen ze een legertje
perfecte vechtmachines voor onze dictator, wat
heeft die er dan aan?
Elsevier, 08-02-97
Maar Smulders is de norse beul, de vechtmachine, en wie wil daaraan zijn product verbinden?
Trouw, 06-03-98
veejay (<— Eng.; uitspr. van v.j. video-jockey;
n a a r anal, van deejay), presentator van videoclips. —> videojock(ey)*.
De vee-jay van de toekomst zal zich opwerpen als
scheppend kunstenaar en de maker van clips verslaan in zijn eigen specialiteit, de rooftocht door de
media, het plunderen van de cinema.
de Volkskrant, 25-05-85
Arme Bram van Splunteren die de Engelse veejay
in het Kerstnummer van Oor nog als zijn Geheime
Liefde onthulde.
Oor, 07-03-87
De Engelstalige programma's worden gepresenteerd door jongeren uit verschillende Europese landen. Ze noemen zichzelf video-jockeys, veejays.
NRC Handelsblad,
07-04-89

'Wel eens van MTV gehoord?' Ik knikte. 'Daar
maak ik de teksten voor de veejays.'
Nieuwe Revu, 27-04-89
Veejays zijn al een tijdlang vaste medewerkers
van Nederlandse nachtclubs, maar nu is hun werk
ook als tentoonstelling van hedendaagse kunst te
bekijken.
Vrij Nederland, 19-07-97
Met een videobeam projecteerde veejay Klein op
de muur zijn harten, bloemen, smilies en cartoonfiguren.
NRCHandelsblad,
09-01-98
veilige haven (<— Eng. safe* haven), beschermde
zone in een oorlogsgebied. Vnl. gebruikt m . b . t .
het voormalige Joegoslavië, voor gebieden
w a a r bevolkingsgroepen veilig geacht werden
te zijn voor vervolging en etnische*
zuivering.
In Bosnië bleef het VN-instrumentarium beperkt
tot de klassieke methoden van economische sancties en humanitaire hulp. De instelling van 'veilige
havens' was niet alleen een tragedie, maar ook een
blamage, omdat de Veiligheidsraad het niet eens
kon worden over de inzet van militaire middelen.
de Volkskrant, 24-09-93
De drie volgende brandhaarden laten zich raden.
Bij Brcko willen de Bosnische Serviërs hun enige,
nauwe corridor tussen de Servische gebieden in
West-Bosnië en die in Oost-Bosnië verbreden.
Door Bihac, in de gelijknamige moslimenclave en
'veilige haven' van de VN, loopt een belangrijke
spoorlijn via Banja Luka naar Doboj.
Elsevier, 30-04-94
Intussen is de 'veilige haven' Srebrenica in het geheel niet veilig voor de moslims en voor Dutchbat.
Vrij Nederland, 10-06-95
plaats w a a r men criminele handelingen buiten
het zicht van de opsporingsorganen kan houden, -^safe
house.
Belangrijkste doelstelling was drugsgeld buiten
de legale economie te houden. Ook België zette die
richtlijnen om in nationale wetgeving. Alleen de
diamantwereld leefde rustig verder. De criminele
wereld had het bestaan van die veilige haven snel in
de gaten en zocht er dan ook versneld een onderkomen.
De Morgen, 03-07-97
veiligheidszone, voor de definitie zie veilige* ha-

De ontwikkeling van de laatste weken rond Srebrenica hebben de VN-hulporganisatie U N H C R er
gisteren toe gebracht haar verzet tegen de vorming
van 'veiligheidszones' (safe havens) in Bosnië op te
geven.
NRC Handelsblad,
21-04-93
Verwacht wordt dat de Navo oorlogsvliegtuigen
ter beschikking zal stellen ter verdediging van de
'veiligheidszones' van de Moslims in Bosnië.
De Standaard, 10-06-93
Met uitzondering van Sarajevo hebben al deze
enclaves één ding gemeen: ze liggen in gebiede 11 die
in het plan-Vance-Owen weliswaar zijn toegewezen aan de Bosnische moslims, maar nu (nog?) in
handen zijn van de Bosnische Serviërs.
Vrij Nederland, 19-06-93
Op grond van deze afspraken kan Hezbollah
nog steeds de strijd tegen de door Israël gecontroleerde 'veiligheidszone' in Zuid-Libanon voortzetten.
NRC Handelsblad,
20-08-93
veld, als politieke t e r m : al diegenen die in ee| n
zekere beleidssector opereren, bijvoorbeeld het
onderwijsveld.
—> maatschappelijk*
middenveld.
'Verdere stappen zijn geconditioneerd,' schn jven
d'Ancona en Simons. Ze kenschetsen hun nieuwe
scenario voor invoering van een stelselherzien ing
in de gezondheidszorg als 'weloverwogen verqer'.
Ze willen voorkomen dat 'het veld' (de partijeji in
de gezondheidszorg) het gevoel krijgt voor het
blok te worden gezet, zo blijkt uit het stuk.
de Volkskrant, 05-06-92
Om nieuwe ondermijnende activiteiten te voorkomen moet eerst 'het veld', particulier en ziekenfonds, worden gedwongen tot medewerking.
Het Parool, 06-06-92
In grote lijnen kwam die reorganisatie erop neer
dat er één soort ziektekostenverzekering moest komen, in plaats van ziekenfonds en particuliere verzekering. Simons is hier niet in geslaagd. Oorzaken: een politieke meerderheid voor zijn in 195*0
ontvouwde plan-Simons heeft stelselmatig ontbroken en de tegenwerking van 'het veld' was bijzonder groot; verzekeraars, specialisten, farmaceuten
en vooral de werkgeversorganisatie VNO moespen
niets van het plan-Simons hebben.
NRC Handelsblad,
01-10-93
Evenmin hebben deze ontboezemingen iets t^
maken met de lekbehoefte van departementen die
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permanent aan het onderhandelen zijn met wat genoemd wordt 'het veld'.
Trouw, 24-03-95"
Volgens de bewindslieden heeft het 'veld' vorig
jaar tot twee keer toe nadrukkelijk aangegeven dat
de veranderingen per 1 januari verantwoord waren.
Trouw, 21-03-97
vensterschool, school die zeven dagen per week
open is en onderwijs combineert met sport, cult u u r en o p v a n g buiten schooltijd.
Als groepen mensen niks meer met de samenleving hebben, kan het onderwijs nog wel een rol
spelen. Daarom vind ik de 'Vensterscholen' een interessante ontwikkeling. Dat zijn scholen die 24
uur per dag en zeven dagen per week open zijn
voor onderwijs en sociale activiteiten.
Elsevier, 09-12-95
verantwoordelijke samenleving, maatschappij
van burgers die bereid zijn verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Sinds eind jaren zeventig d o o r het C D A gepropageerd. —> maakbare* samenleving; zorgzame*
samenleving.
De socialistische partijvoorzitster trekt fel van
leer tegen het CD A-denken over de 'zorgzame' en
'verantwoordelijke samenleving'. Waar mensen
niet in staat worden gesteld verantwoordelijkheid
te dragen moet de overheid zorgen dat dat verandert.
Het Parool, zo-o6-8y
Wat maakt het uit of men de samenleving verzorgingsstaat noemt of zorgzame of verantwoordelijke samenleving. Ook in de politiek en in de ambtenarij gaat het om de vraag of wij fatsoenlijk handelen jegens de ander en in het bijzonder tegen de ander die zwakker is.
de Volkskrant, 20-06-87
Vergeet niet dat onze visie over de verantwoordelijke samenleving al in 1978 een eerste aanzet
kreeg in een rapport over 'gespreide verantwoordelijkheid'.
Trouw, 06-10-90
Een zorgzame en verantwoordelijke samenleving. Een herijking van de rol van de burger, vooral
op politiek, moreel en cultureel gebied. Niet alleen
maar vrijheid en gelijkheid, maar ook broederschap.
Elsevier, oj-10-91
Brinkman heeft voorlopig alle tijd en gelegenheid
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zich als aankomend staatsman breder te profileren
Hij werd als wvc-minister de ambassadeur van de
verantwoordelijke samenleving'.
HP/De Tijd, 20-12-91
verborgen agenda (<— Eng. hidden agenda), heimelijke doelstelling. Vooral gebruikt in een politieke context; de term ontstond echter in het
jargon van de business-managementtraining.
'Het ambtelijk apparaat van de gemeente Arnhem,' vervolgde het verslag, 'opereert vanuit
"schuttersputjes", onderhoudt roddelcircuits, vertoont "wandelgangen-gedrag", is afstandelijk en
weinig klantvriendelijk, sommige afdelingen verdienen de naam "slangenkuil", er wordt gewerkt
met "verborgen agenda's", er heerst wantrouwen
en een visie ontbreekt.'
HP/De Tijd, 27-03-92
De verborgen agenda van de minister is bezuiniging en overzichtelijkheid voor de overheid.
Elsevier, 27-03-93
Hij wilde niets weten van de suggestie dat het
CDA informatie voor hem achterhield en een 'verborgen agenda' had bij de latere besprekingen...
de Volkskrant, 12-06-93
Van Aardenne gaf dat trouwens ook zonder blikken of blozen toe. In het parlement verklaarde hij
als overtuigd voorstander van kernenergie in de
B M D nooit een ander doel gezien te hebben dan depolarisatie van de discussie over dit 'normale natuurkundige fenomeen'. Deze verborgen agenda
was keurig gerealiseerd: de Anti-Kernenergiebeweging was als gevolg van deze bijna driejarige gedwongen wapenstilstand op sterven na dood.
HP/De Tijd, 26-11-93
Bij het CNV gniffelt men nog steeds over de blinde
paniek die uitbrak, toen de vakcentrale opheldering vroeg over de plannen voor het 'media event'
in het Evoluon. Zelfs de deelnemerslijst is nog niet
klaar, meldt het organisatiebureau. Ook is nog
niets bekend over de agenda, laat staan de verborgen agenda.
de Volkskrant, 22-01-94
Het kan immers overal gebeuren dat er een fotograaf is of dat je gesprekspartner uiteindelijk een
verborgen agenda heeft.
Opzij, februari 1994
Het probleem is dat verschillende Westerse landen een verborgen agenda hebben en daar ook
naar handelen.
Humo, 0 3 / 2 - 9 6

Maar dan was er weer iemand van ons op Binnenlandse Zaken geweest, en dan hing daar toch
weer een landkaart waarop heel Nederland in regio's was opgedeeld. Dat kon een ambtelijke oprisping zijn, misschien werd het niet politiek gedekt,
maar misschien hadden ze ook wel een verborgen
agenda. Dus toen Van der Heyden en Koetje met
hun grote sprong voorwaarts kwamen, dacht iedereen: o, zo zit het dus in elkaar.
Vrij Nederland, 12-04-97
verbouwen, jeugdslang voor 'vernielen'. —> uitwonen*.
De laatste keer dat de heren uit Breukelen voor
een sportontmoeting op de NPA waren, hadden ze
even een toilet verbouwd.
Vrij Nederland, 13-04-85
Leo: 'Na een vergadering kun je briefjes vinden
met: Als je daarbij blijft komen we bij jou de boel
wel eens even verbouwen...'
NRCHandelsblad,
07-02-87
We komen jullie kantoor nog wel verbouwen. En
kijk voortaan wie er achter je loopt.
Trouw, 13-10-88
Vrienden van S. hadden ruzie met anderen gekregen en het plan was om eens even de boel te gaan
verbouwen.
Nieuwe Revu, 27-05-98
in elkaar slaan, hevig afranselen.
Kom jij maar eens even mee naar buiten. Zulle
we je even verbouwen.
Het Parool, 18-10-86
In de bus van het klimcentrum naar het Leger des
Heils-kantoor vertelt cursusleider Wim Hogebrug
dat Paul degene is die tijdens de leerstraf de meeste
punten heeft verdiend. Amfie: 'Ik heb toch niet de
minste, Wimpie? Anders ga ik je straks even verbouwen.'
Nieuwe Revu, 18-06-97
verdapperen, het t e m p o opvoeren tijdens een
wielerwedstrijd. Van origine een Zuid-Nederlands w o o r d , m a a r sinds de jaren tachtig ook in
de Nederlandse wielerverslaggeving opgedoken.
O p ongeveer een kilometer van de top van de
Poggio ging Fignon verdapperen.
Het Nieuwsblad,
20-03-89
Verdapperen. Net als bovenstaand woord (verachteren) prachtig Zuid-Nederlands, hier voor:
harder gaan rijden.
Dik Bruynesteyn: Vals plat, 1992

verdrag van Maastricht, overeenkomst tussen de
lidstaten van de Europese Unie over de onderlinge samenwerking, gesloten tijdens de Europese t o p van M a a s t r i c h t in december 1 9 9 1 .
De Ieren presenteerden gisteren weliswaar teksten voor een aanpassing van het verdrag van
Maastricht, maar de bezwaren van de EU-lidst&ten
daartegen zijn legio.
Trouw, 06-12-96
Het Verdrag van Maastricht houdt verband njiet
het beteugelen van de inflatie. En mede daardoor
was de inflatie in de meeste Europese landen erj*
laag.
Financieel Economische Tijd, 31-12-96
Gezag kan een voorzitter van het Europees Pa dement, die regelmatig met wereldleiders aan tafel
zit, wel gebruiken. Helemaal nu het Verdrag van
Maastricht wordt herzien en vergroting van de
macht van het Europees Parlement een van de
twistpunten is.
HP/DeTijd,
03-01-97
Een zware gang is het hoofdstuk uit het Verdijag
van Maastricht waarin de lidstaten Justitie en binnenlandse Zaken met elkaar afstemmen.
Vrij Nederland, 14-06-97
verdwaalpaal, in België: herkenningspunt vo^or
verdwaalde kinderen aan het trand. De paal
heeft de v o r m van een strandbal, een trein, fyoot
enz. —»strandchampetter*.
Belgische badgasten krijgen dit seizoen met 'Verdwaalpalen' te maken. Langs het strand kornet^
drie meter hoge palen te staan, die bakens moeten
vormen voor kinderen die hun ouders kwijt zijp.
De palen moeten tot de verbeelding van de kinderen spreken en daarom worden ze uitgerust met figuren als een huisje, een strandbal, een trein, e^n
boot of een banaan. De palen komen op de hoogwaterlijn.
Trouw, 28-03-91
vergeetpil, een van de informele benamingep
voor Rohypnol*.
De slikkers van de 'vergeetpil' wisten zich na de
moord nog gedetailleerd te herinneren wat zich
had afgespeeld.
Vrij Nederland, 27-10-90
ook wel voor andere tranquillizers en slaappillen.
'Dormicum' bedoelden ze, de nieuwe vergeetbil
van Roche.
Haagse Post, 15-08-87
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vergrijzing, het verouderen van de bevolking. —>
ontgroening*.
Pas ver na het jaar 2000 zullen de fondsen beginnen te 'rijpen', hetgeen wil zeggen dat ze door de
vergrijzing hun vermogen moeten aanspreken voor
de pensioenverplichtingen.
Elsevier, 18-11-89
Toch stijgen de kosten van de gezondheidszorg
als geheel. Dat kan ook niet anders. De vergrijzing
maakt dat meer ouderen hulp en zorg nodig hebben, en een tachtigjarige kost gemiddeld zeven
maal zoveel als een veertigjarige.
HP/DeTijd,
31-01-97
vergroening, figuurlijk voor 'vernieuwing'.
En ik begrijp ook niet waarom de 'vergroening'
van het belastingstelsel zo traag gaat.
Nieuwe Revu, 29-10-9-7
verhaasting, het steeds minder rust krijgen; toen a m e van stress en allerlei beslommeringen. Dit
begrip staat tegenover de onthaasting* en w e r d
in 1997 gelanceerd.
Vissinga schetst het beeld van Nederland als één
groot Wehkamp, waar je voor alles zeven dagen
per week tot diep in de randen van de nacht terecht
kunt. Iedereen is ertegen, maar we lopen als het
ware in een cirkel rond en houden elkaar een pistool in de rug: doorlopen. Tegenover die 'verhaasting', zo'n samenleving met steeds minder rust,
wijst ds. Vissinga op een beweging in Amerika van
'downshiften', een stapje terug doen qua geld en
drukte.
Trouw, 09-01-98
verjubelen, informeel voor 'verbrassen, o p m a ken (van overheidsgelden)'. Term in het begin
van de jaren tachtig gelanceerd d o o r O n n o Ruding. De meeste w o o r d e n b o e k e n m a k e n er eigenaardig genoeg geen melding van.
Nu hebben wij gezegd: ga dat bedrag nou niet
verjubelen, ja?
Haagse Post, 18-10-86
Hij verweet de regeringspartijen 'potverteren',
'verjubelen' (een fraaie bijdrage van Ruding aan
het politieke taalgebruik) en 'biefstuk-liberalisme'
in verband met de belastingverlaging.
de Volkskrant, 12-11-88
Er is nooit zoveel geld verjubeld als juist onder
christen-democratische en liberale coalities.
Trouw,
IJ-08-91
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Vroeger heette bet 'potverteren 1 en 'verjubelen"
en ging het over het financieringstekort.
de Volkskrant, 2$-07-91
De laatste jaren is veel te doen geweest over wat
mag en wat niet mag in de nieuwe situatie. Niet
mag: het geld van de corporatie verjubelen via
domme beleggingen.
Elsevier, 29-03-97
Verkavelingsvlaams, pejoratieve aanduiding van
een soort van k u n s t m a t i g Nederlands met veel
dialectklanken, zoals gesproken in sommige
V l a a m s e soaps*. De t e r m w e r d gelanceerd d o o r
de V l a a m s e journalist en schrijver Geert van Istendael.
Ik ben iemand die tussen twee stoelen valt. Ik ben
opgevoed in het Algemeen Beschaafd Nederlands.
Al merk je naderhand dat dat ook niet echt zulk Algemeen Beschaafd Nederlands is, maar wat Geert
van Istendael 'verkavelingsvlaams' noemt. Dat is
het Nederlands dat de mensen spreken die in
Vlaanderen hogerop willen, en die in die dure, verkavelde woonwijken wonen. Wat zij spreken is
geen dialect meer, maar het staat toch ook nog mijlenver van het ABN. Het is eigenlijk gekuist Nederlands. Haha!
de Volkskrant,
03-02-95
De in verkavelingsvlaams gestelde teksten, de
verwijzingen naar de nobele boerenstiel, de even
platvloerse als potsierlijke macho-groot, de drum
& bass-uitvoering van een oude Louis Neefs-hit...
De Morgen, 11-04-97
Geen term heeft de laatste twintig jaar sneller
zijn weg gemaakt in de Nederlandse taalkunde dan
de door Geert van Istendael geijkte term 'verkavelingsvlaams'. Wat we er precies onder verstaan, is
geloof ik alom duidelijk geworden. Het is een soort
mengtaal bestaande uit een substraat van ABN en
plaatselijke dialectkenmerken. Taalkundig zou
men het kunnen bestempelen als een 'tussentaal',
een overgangsvorm tussen standaardtaal en dialect die vooral door jongere mensen in de nieuwe
'verkavelingen' wordt gesproken.
De Standaard, 10-03-98
verkleutering, toenemende oppervlakkigheid o p
cultureel gebied, volgens sommigen te wijten
aan stompzinnige spelletjes en soaps* op de televisie.
En ondanks de verkleutering die Siegel zijn patiënten aanpraat...
Karin Spaink: Het strafbare lichaam, 1992

De goden kunnen een geliefd persoon met absolute 'verkleutering' slaan. Lees de in 'Le livre d'or'
opgenomen brieven van Sartre aan Simone de
Beauvoir: 'J'aime tant vos chères petites lettres
raon amour...' Briefjes? De Beauvoir's brieven besloegen minimaal tien kantjes en ze moet er duizenden hebben geschreven.
De Standaard, 3-04-93
Verkleutering: De toenemende oppervlakkigheid, in culturele zin. Met name het effect van de
stompzinnige spelletjes en series op televisie. Die
zijn op zich al een vorm van verkleutering, terwijl
ze de algemene verkleutering in de hand werken.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
De BRTN is een mediabedrijf op een konkurrentiële markt. Ze zal zich dus moeten aanpassen aan
de wetten die op de markt gelden. Dat hoeft niet
noodzakelijk te betekenen dat ze meteen de weg
van vervlakking en verkleutering op moet gaan:
ook op de krantenmarkt bestaat een onderscheid
tussen populaire kranten en kwaliteitskranten.
De Morgen, 27-09-96
De verkleutering van de politiek.
HP/De Tijd, 06-02-98
Wat ik verkleutering vind, is met je kind op tv komen en zeggen: 'Ik draag dit programma op aan
mijn kleine.'
P-Magazine, 19-02-98
verklikkerbig, varkenstpestvrij biggetje d a t als
eerste w o r d t geplaatst in een bedrijf d a t besmet
en geruimd* is geweest, o m uit te testen of het
virus verdwenen is. Blijkt na een tijd d a t het
biggetje het virus d r a a g t , d a n w o r d t het bedrijf
nog steeds gezien als een besmettingsbron.
Varkenshouders van met varkenspest besmette
bedrijven zullen voordat ze hun ontsmette bedrijf
weer kunnen opstarten mogelijk eerst moeten
werken met zogenoemde 'verklikkerbiggen'. De
veehouders moeten een aantal jonge beesten op
proef plaatsen om te zien of het virus daadwerkelijk is verdwenen. Dit heeft een woordvoerder van
het ministerie van Landbouw vanmorgen meegedeeld.
NRC Handelsblad,
10-06-97
verkokering, verzuiling; het behandelen van belangen en problemen vanuit verschillende invalshoek d o o r een aantal langs elkaar heen
werkende ministeries. —> ont ko kering*.

De papierwinkel leidt tot 'verkokering' in plaats
van meer vrijheid voor studenten.
Haagse Post, 20-08-88
Ook de verkokering in de ambtenarij moet volgens de commissie worden doorbroken.
Het Parool, 17-11-90
Het was allemaal taai en lang en meestal vaag,
maar tussen neus en lippen door had de Kamer
toch wel iets belangrijks te zeggen aan het rijksapparaat en zichzelf. Met als hoofdteneur: pak de
'beleidsverkokering' aan.
de Volkskrant, 23-03-91
Maar de commissie liep al vlug stuk op de 'verkokering' die zo kenmerkend is voor de Haagse arjibtelijke cultuur.
Vrij Nederland, 14-11-92
Maar bij het rijk viert de verkokering nog steeds
hoogtij en overheerst het cynisme over de eerdejre
vernieuwingsdrift.
Trouw, 15-04-94
Er waart een mediamonster door ons land. Het is
moeilijk, traag en duur. Na langere tijd leidt hei;
tot verkokering, isolatie en desocialisatie.
Personal Computer Magazine, juni 1997
verpaarsing, de politieke strategie van paars*\
volgen.
Zijn stelling dat de media zijn verpaarst en te
weinig aandacht hebben voor de oppositie wordt
zelfs door zijn collega's van de oppositie niet onderschreven.
Vrij Nederland, 12-09-98
verplaats(ings)kaart, zie citaat.
Moeten automatiseerders die slechts onregelmatig grote afstanden afleggen, een lease-auto krijgen? Maar als ze dan wel een paar keer naar een
verre, moeilijk te bereiken klant moeten, wat da n?
De ondernemer wikt en weegt, en meestal beslist
hij voor de meest zekere, maar duurste weg: de lease-auto. Autoleasebedrijf Hiltermann in Utrecht
heeft een oplossing voor al die probleemgevallen:
de 'verplaatskaart'. In plaats van een auto van d^
zaak, krijgt de werknemer 'mobiliteit van de zaik'.
Daarbij wordt de keuze van het vervoermiddel a^n
de werknemer overgelaten en garandeert de werkgever slechts een auto voor - naar keuze - zestigj
negentig of 1 zo dagen per jaar. Een telefoontje
naar het leasebedrijf en binnen een uur staat er e^n
auto voor de deur.
de Volkskrant, 14-02-92
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verpulpen;verpulping, informeel en pejoratief
voor 'een commerciële instelling krijgen; weinig kritisch w o r d e n ' .
In zekere zin strijd ik tegen de verpulping. Het gevaar is heel groot dat televisie alleen nog maar pulp
uitzendt.
Sietse van der Hoek: Wie kijkt is gek, 1991
En dat de Nederlandse televisiekijker verpulpt,
ach, als RTL 4 al trash-TV brengt, is het nog altijd
knap gemaakte trash-TV.
HP/De Tijd, 30-09-94
verrundering, informele en pejoratieve aanduiding voor de tendens onder hedendaagse mensen o m v o o r t d u r e n d achter holle kreten aan te
lopen. H e t w o o r d werd begin jaren tachtig gelanceerd door de politicus Bas de Gaay Fortm a n . Een synoniem is bovicatie.
Waar zouden meer domkoppen huizen, in de
mensen- of in de dierenwereld? Een onzinnige
vraag, maar hij kwam toch in me op, toen ik kennis genomen had van een nieuw woord, door dr.
Bas de Gaay Fortman gebruikt in de Eerste Kamer.
'Nederland dreigt te verrunderen,' zei hij, 'steeds
meer mensen zijn bereid als koeien achter domme
redeneringen aan te lopen. 1
J.G.A. Tbijs: Taal ter sprake, 1984
De politieke verhoudingen zijn nu weliswaar gewijzigd, van een oplevend politiek debat is nog
geen sprake geweest. PPR-statenlid P. van der Hijden wijt dat aan de 'verrundering'. Iedereen netjes
in de rij achter de fractieleider.
de Volkskrant, 02-04-88
Gewezen poc-sekretaris Georges Pijl verklaarde
gisteren in 'Gazet van Antwerpen' dat de uitslag
van deze test een symptoom is van de 'verrundering' van de maatschappij.
De Morgen, 09-04-92
Versaillessyndroom, zie citaat.
Michelin vertegenwoordigt vooral de cultuur of,
moet je zeggen, een cultuur. Dat is een cultuur die
we wel eens smalend het 'Versailles-syndroom'
noemen, al is dat nog maar een deel ervan. Het
Versailles-syndroom is de behoefte die velen schijnen te hebben om zich in een restaurant te laten
vertroetelen als waren ze regerende vorsten - en
dat in een tijd waarin echte vorsten op galadiners
zich heel eenvoudige driegangenmenuutjes laten
voorzetten: viscocktailtje, gevulde parelhoen en
puddinkje toe.
Elsevier, 14-02-98
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versjteren (<— Jidd. <— Dui. verstoren 'verwar
ren'), in de w a r sturen; verstoren (van een pret
tige sfeer). Sinds begin jaren zeventig; voorheen
Bargoens. J o h a n Cruijff gebruikte het woord al
tijdens het wereldkampioenschap voetbal van
1974 m.b.t. de Volkskrant-\oumalist
Ben de

Graaf.
Als zo iets gebeurde, was zijn hele dag versjteerd.
Sal Santen: Poste-restante Rood, 1986
Daardoor bleef Amsterdam aantrekkelijk voor
mensen die thuis hun eigen 'connection' versjteerd
hadden omdat ze te veel gepoft hadden of omdat ze
de zaak verlinkt hadden.
Vrij Nederland, 18-06-88
Het recht zijn kerst te versjteren had ik niet.
Frans Pointl: De aanraking, 1990
versterven;versterving, eufemistisch voor 'een
zachte d o o d sterven'; gezegd van een hoogbejaarde of zieke die langzaam wegglijdt uit het
leven d o o r d a t hij weigert te eten en te drinken,
of d o o r d a t hij geen eten en drinken meer krijgt.
Deze al d a n niet vrijwillige levensbeëindiging
van patiënten is vooral aan de orde in verpleeghuizen. Voor patiënten en verzorgers die moeite hebben met een actieve v o r m van euthanasie,
kan versterving een alternatief zijn. De term
k o m t ook voor m.b.t. embryo's (zie laatste citaat). In bovengenoemde betekenis w e r d het
w o o r d vooral bekend g e m a a k t door psychiater
B.E. C h a b o t . In de oorspronkelijke rooms-katholieke betekenis was versterving het zich opleggen van ontberingen, het afzien van aardse
genoegens. D a t is slechts één van de m a a r liefst
21 verschillende betekenissen die aan het
w o o r d gegeven worden in het WNT . I n 1553
werd versterven voor het eerst aangetroffen.
Toen betekende het 'mortificeren, d o o d e n oft
dootachtig maken'.
Familie en belangstellenden zien het niet geven
van eten en drinken - het zogeheten versterven - al
snel als verwaarlozing en een gebrek aan liefde.
NRCHandelsblad,
25-07-97
Het verpleeghuis liet de al jaren aan Alzheimer
lijdende man 'versterven' door hem vocht en voedsel te onthouden.
Elsevier, 01-08-97
In de oudheid gold het als een mooi levenseinde,
maar in Nederland heeft 'versterven' de laatste weken een macabere klank gekregen. Glijden we echt
af naar nazi-praktijken?
De Groene Amsterdammer,
20-08-97

De Leidenaar A. van Heeringen besloot tot versterving omdat hij volgens zijn zeggen als vrij man
wil sterven nadat zijn schoonfamilie hem uit zijn
huis had willen zetten. Versterven is een in Nederland ingeburgerde term voor mensen die hun wens
op een voortijdige dood uitdrukken door te stoppen met eten.
De Morgen, 17-12-97
Maar de dokter heeft geen klanten meer voor de
embryo's. Nederlandse artsen laten in zo'n geval
de eitjes op natuurlijke wijze 'versterven'.
Nieuwe Revu, 17-12-97
vertrekbegeleiding,-bemiddeling, een van de N e derlandse vertalingen van het Engelse outplacement*.
Verder worden naar vermogen mensen herplaatst
in andere functies, eventueel in het buitenland,
vervroegde pensionering, detachering met behoud
van het Shell-salaris bij bedrijven buiten Shell en
ten slotte vertrekbegeleiding ('outplacement').
NRC Handelsblad,
21-04-93
ver-van-het-bed-show; ver-van-mijn-bed-show
(naar de titel van een b u i t e n l a n d p r o g r a m m a
van de KRO-televisie), iets w a a r m e n niet rechtstreeks mee te m a k e n krijgt, d a t ver afligt van
iemands belevingswereld. Meestal gebruikt
m . b . t . problemen en w a n t o e s t a n d e n . Sinds het
midden van de jaren tachtig. H e t bed symboliseert hier de g e m a k z u c h t .
In het rapport 'Uitstel of afstel?' vertelt een vwodecaan: 'Studiefinanciering is een "ver van mijn
bedshow".'
NRC Handelsblad, 09-11-96
Voor de meeste politici is dit soort zaken een vervan-mijn-bed-show.
Elsevier, 21-12-96
De burger weet na deze 'ver-van-zijn-bed-show'
intussen nog altijd niet waarover het echt gaat, wat
het structuurplan concreet inhoudt en wat hem
werkelijk boven het hoofd hangt.
De Morgen, 03-02-97
De meeste mensen zien het politieke bedrijf als
een ver-van-hun-bed-show.
HP/De Tijd, 18-04-97
Was de Russische mafia tot dusverre voor de
meeste Nederlanders een schimmige ver-van-hetbed-show, met de moord op de Russische zakenman Vadim Rozenbaoum is haar aanwezigheid
ook hier tastbare realiteit geworden.
Trouw, 01-08-97

Jaren heb je die bladen bekeken als een stuk
glamour en glitter. Het bleef de ver-van-mijn-bedshow.
DS Magazine, 06-03-98
vervuiler: de-betaalt, principe d a t de degene die
het meest vervuilt ook het meest ertoe bijdraagt
o m het milieu schoon te h o u d e n .
Het principe 'de vervuiler betaalt' is hier nanjielijk moeilijk te verwezenlijken en hoe hoog je 4e
prijs van het rioolrecht ook maakt, het gebruilj zal
er niet minder van worden.
Trouw, 23-11-90
De zak is fraai, en nog te recyclen ook, maar
voor, omgerekend, drie gulden vijftig kun je er in
Nederland wel twintig kopen. De verklaring is
simpel. In 5 3 van de tachtig gemeenten in Oberwallis kent men 'Kehrichtsackgebühr', ofwel 'yuilniszakheffing'. Volgens het principe dat de verVuiler betaalt, is degene die de meeste vuilnis produceert ook het meeste geld kwijt.
Elsevier, 14-09-96
Motoren maken lawaai, lawaai is vervuiling, afval, en dat wordt in mijn tuin gedumpt. Waar blijft
de regel: de vervuiler betaalt?
HP/De Tijd, 18-04-97
Verweggistan; Verweggië, een denkbeeldig, ver
afgelegen land. A a n de D o n a l d Duck-verhalen
ontleende scherts. Eind jaren zestig, begin j^ren
zeventig gelanceerd in onze t a a l . —» Schubb\kutteveen*.
Groeten uit Film Verweggistan.
Oor, 21-02-87
... een catalogus van muziek uit Verweggistar^.
de Volkskrant, 01-10-88
Het wicht had in Verweggië ooit haar kandidaats
psychologie gehaald.
Daphne Meijer: Resten van de eeuw, 1993
Vrijwel iedereen weet dat kinderen in verwegistan al op vrij jonge leeftijd aan het arbeidsproces
moeten meedoen en in hun eigen levensonderhoud
moeten voorzien.
Opzij, januari 1994
Niet meer uitzoeken hoeveel porto er moet op
een brief naar Timboektoe of Verweggistan en
hoelang het bericht er over doet.
PC Consument, december 1996
verwennen, eufemistisch voor 'tegen vergoejding seksueel gerieven'. Sinds het begin van Üe
jaren tachtig. —> relaxbedrij
f.
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En dan zijn er de advertenties die ook aan het
toeval weinig overlaten, waarin iemand 'trompet
wil spelen' in 'vochtig gewelf', slaven en meesteressen elkaar zoeken en 'lekkere meisjes' zich aanbieden om leuke heren te 'verwennen'.
Inez van Eijk: Bij jou of bij mij?, 1994
verwijdercentrum, c e n t r u m voor uitgeprocedeerde asielzoekers die geen reis- of identiteitspapieren hebben.
Het verwijdercentrum voor uitgeprocedeerde
asielzoekers in Ter Apel moet zo snel mogelijk worden gesloten.
Trouw, 14-06-90
veryuppen, de eigenschappen van een yup (pie)*
krijgen. Pejoratief.
Dat zie je in Parijs, dat zie je in New York, waar
alle cafés die door kunstenaars werden bezocht
veryupt of failliet zijn, en dat zie je hier, in Amsterdam.
HP/De Tijd, 14-03-97
veryuppisering, de eigenschappen verwervend
van een yup(pie).
Pejoratief.
Maar een Jesse reageert anders. Die keert de
zaak om. Die schreeuwt dattie strijdt voor het behoud van Alternatief Amsterdam-C. Die blijft nog
liever in z'n schamel kraakpand wonen, als-ie
daarmee de veryuppisering van Amsterdam kan
tegengaan.
HP/DeTijd,
21-12-90
En als-ie de veryuppisering van de stad kon tegenhouden, dan bleef-ie zitten waar ie zat.
Jan Eilander: Altijd te laat, 1992
verzamelaar, als muziekterm: verzamelelpee.
Deze t e r m werd o p g e n o m e n in Verschueren
(i99i)... een bijdrage aan de verzamelaar 'Beware of the
wolf in sheep's clothing'.
Oor, ij-06-85
Ik vind dat elke stad in Nederland zo'n elpee als
deze Bredase verzamelaar moet uitbrengen...
Oor, 27-06-87
... de tweede verzamelaar van Crammed...
Fabiola, oktober 1987
Zéér okee is 'The World Won't Listen', een verzamelaar van The Smiths.
Humo, 24-12-87
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vesting Europa, voor de definitie zie fort Europa.
Het zou dus evengoed een aanfluiting van de democratie zijn, stemrecht te weigeren aan mensen
die toevallig niet uit de 'vesting Europa' komen,
maar hier wel wonen en werken en belasting betalen.
De Morgen, 12-07-97
vestzak-broekzakoperatie; vestzak-broekzakbeleid, operatie, beleid waarbij geen uitgaven
w o r d e n gedaan en geen winst w o r d t opgestreken. Er w o r d e n alleen middelen van het ene
fonds naar het andere overgeheveld.
De verzekeraars zijn minder enthousiast. Volgens
hen leidt de operatie ertoe dat voor vrijwel een en
dezelfde groep (werknemers) sociale premies kunnen worden verlaagd, terwijl ze aan de andere kant
(als automobilist) meer premie moeten gaan betalen. Kortom: een vestzak-broekzak-operatie, waar
alleen maar uitvoeringskosten aan vastzitten.
Trouw, 10-09-9}
De als toonbeeld van Nieuwe Politieke Cultuur
aangekondigde operatie waarbij de CVP haar 'onderzeeërs' uit de kabinetten weghaalde, is uiteindelijk uitgedraaid op een vestzak-broekzakoperatie.
De Morgen, 09-08-97
vestzaktheater, klein theater.
Dinsdags zat ik bij A-ha, woensdags op een expositie voor groente en fruit in Ahoy, donderdags
bij experimenteel toneel in een vestzaktheatertje...
Nieuwe Revu, 29-09-9}
Hij raakte verzeild in de popscene van kleine, venijnige bandjes die in het alternatieve circuit van
'vestzaktheatertjes' de trommelvliezen van het publiek testten...
Vrij Nederland, 26-07-97
vet, in hoge m a t e . Jeugdslang
Vet: erg, veel, flink. Dan kom je vet in de problemen.
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's... Jongerentaalwoordenboek,
1989
Baaba is de echte trendsetter, hij zou hakküh vet
bekend kunnen maken hier.
Nieuwe Revu, 08-04-98
O p het programma stonden twee thuiswedstrijden van The Chicago Bulls en het aanschaffen van
veel 'vet moeilijke' kleding.
Enquire, mei 1998

Met mijn jongere broertje had ik elke week vet
ruzie.
Nieuwe Revu, 23-09-98
jeugdtaal voor 'erg goed'. Sinds het midden van
de jaren negentig.
Verder is er o.a. gabberpoëzie, mode, 'n horrorbus en graffiti-workshop. Vet.
Nieuwe Revu, 09-07-97
Hebben jullie de nieuwe clip van Aerosmith gezien? Ja, met die maffe types die op de camera af
lopen! Vette clip!
HF/De Tijd, 12-12-97
'Cheap Shots 111', de nieuwe Refused CD en een
vet No Fun At All T-shirt...
Oor, 21-02-98
D J Godard komt net van 'Awakening' honderd
meter verderop: 'Vet feest, toppertje.'
Nieuwe Revu, 04-03-98
Ik hou ook van mode, maar niet zo van: het is vet
want het staat in Vogue.
HF/De Tijd, 16-10-98
Viagra (<— Lat. vigor ' k r a c h t ' + Niagara - de
Niagarawatervallen zouden seksuele verlangens oproepen), handelsmerk; een erectiepil*
die eind jaren negentig furore m a a k t e . H e t p r o duct werd bij toeval o n t d e k t d o o r de Amerik a a n Ian Osterloch van het farmaceutisch bedrijf Pfizer Inc. Hij zocht n a a r een p r e p a r a a t o m
de bloedtoevoer n a a r het h a r t te stimuleren,
m a a r stuitte o p dit wondermiddel d a t i m p o t e n te m a n n e n van h u n a a n d o e n i n g verlost. Er zijn
talrijke bijwerkingen gesignaleerd, zoals
hoofdpijn, maagpijn, loopneus, duizeligheid en
diarree. Een m i n d e r plezierige bijwerking is
priapisme, waarbij de erectie te lang a a n h o u d t .
—> potentiepil'.
Viagra mag straks in Nederland door de dokter
worden voorgeschreven.
Elsevier, 12-09-98
Piloten kunnen de zes uur voor ze moeten gaan
vliegen beter geen Viagra nemen. Een van de bijverschijnselen van de erectiepil is dat de gebruiker
het verschil tussen de kleuren blauw en groen niet
meer goed kan zien.
De Standaard, 29-10-98
vibes (<— Am.-Eng. 'vibraties'), gevoelens, atmosfeer, stemming. Z o kent men goede vibes
en slechte vibes. V n l . jeugdtaal. De t e r m k w a m

in de jaren zestig in z w a n g onder Amerikaanse
hippies. De Beach Boys h a d d e n destijds een
grote hit met het n u m m e r ' G o o d vibrations'.
Bij ons w o r d t het w o o r d in deze betekenis aj gebruikt sinds begin jaren tachtig.
Met meer D J 'S, meer muziek, meer vibes en twee
keer zoveel bezoekers.
Nieuwe Revu, 14-08-96
Wu met haar hakken en kokette mantelpakken,
Wijers met zijn opwaaiende hockeykuif: omstanders signaleren 'vibes' tussen die twee (alles in piet
nette natuurlijk).
HF/De Tijd, 13-03-98
videoboer, informeel voor 'verhuurder van videofilms'.
Al staat de stoutste stunt op naam van echte
Bangle Susanna Hoffs, die als niet zodanig geafficheerd de hoofdrol vervult in de sexploitatiefilm
'The Allnighter'. Komt in Europa niet te draaien,
maar ligt begin '88 waarschijnlijk wél bij je videoboer.
Oor, 05-09-87
m a k e r van videobeelden. D o o r g a a n s een p r o ductiebedrijf d a t beelden of p r o g r a m m a ' s verk o o p t aan televisieomroepen.
Programma's als 'Hart van Nederland', 'Vijf tn 't
land' en veel regionale omroepen maken wel vaker
gebruik van 'videoboeren' zoals ze door de vaste
krachten van ' H a r t van Nederland' worden genoemd.
Nieuwe Revu, 06-08-97
'Videoboeren', zoals een medewerker van het
RTL5-programma 'Vijf in het Land' het uitdrukte,
'van die vage bedrijfjes die snel naar dat soort dingen rijden', hadden in het weekeinde beelden aangeboden van na het ongeluk: een vernielde auto,
een wegrijdende ambulance.
HF/De Tijd, 14-11-97
videobrief, v i d e o - o p n a m e w a a r i n iemand zijh
gevoelens jegens een ander wil u i t d r u k k e n .
Margreet doet de deur open. Voor haar neus
staat Robert ten Brink met een videoband: 'Kom je
even mee naar de "All you need is love"-caravan.'
In de caravan duwt Ten Brink de cassette met ee^n
plechtig gebaar in de videorecorder. 'Heb je enit
idee van wie deze videobrief kan zij n ?'
Joris Zomer: Televisie. Over Peppi en Kokki en\
Beavis en Butt-bead, 1994
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'Suriname is géén Ruanda,' zegt Vincent Soekra
(28). 'Dat beeld klopt niet met de werkelijkheid.
Met de Video-brief Suriname willen wij positieve
ontwikkelingen laten zien.'
Elsevier, 17-06-95
video-cd, optische schijf w a a r m e e op de computer videofilms k u n n e n w o r d e n afgespeeld. —>
cd-rorn .
Een gewone VideoCd kan nu maar maximaal 72
minuten video bevatten, zodat veel speelfilms en
videospellen op twee of meer C D - R O M ' S verspreid
staan.
Windows (computertijdschrift),
maart 1995
Of CD-i de dodo van de industrie wordt, zoals
een Britse analist cynisch concludeerde, hangt ook
volgens Harenberg af van het succes van Video c D .
Wave, februari/maart 1995
De op video-Cd uitgebrachte Tasjesdief (ƒ 49,95/
Bfr 900) is gebaseerd op het gelijknamige boek van
Mieke van Hooft en handelt over de 12-jarige Alex
die door twee jongens gedwongen wordt tasjes te
stelen van oudere dames.
PC-Koop, januari 1997
videoclip, muziek- of promotiefilmpje. Sinds
eind jaren zeventig.
Videoclips vroegen vóór alles visuele aantrekkelijkheid.
Snoecks 1990
videoconferentie; videoconferencing (<— Eng.
conferencing 'vergaderen'), vergadering d o o r
middel van telecommunicatie; ook wel televergaderen g e n o e m d . Besprekingen vinden plaats
via een beeldtelefoon: de deelnemers zien elkaar
o p een televisiescherm en k u n n e n met elkaar
praten. Sinds begin jaren tachtig.
Afgelopen dinsdag is voor het eerst in Nederland
een geslaagde proef gehouden met telestuderen.
Een college in communicatiestrategieën dat prof dr
C.M.J. van Woerkom gaf aan 120 studenten van
de Wageningse Landbouwuniversiteit, werd op
hetzelfde moment op afstand interactief gevolgd
door twintig studenten van de Universiteit van
Amsterdam. De telestudenten waren deelnemers
aan een videoconferentie: een beeldverbinding via
twee breedbandige telefoonlijnen.
Algemeen Dagblad, 25-09-93
'Video-conferentie', een soort super-beeldtelefoon, is reeds beschikbaar.
Elsevier, 20-05-95
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Door videoconferenties via het gezamenlijke
breedbandnetwerk (VBN ) worden deze beperkingen weliswaar minder, maar spontane communicatie wordt verhinderd of in ieder geval beperkt
doordat datum en duur van de elektronische conferentie worden vastgelegd.
Computer thuis in bedrijf, februari/maart 1996
Door Internet, video-conferenties en video-telefonie zal de wereld steeds kleiner worden.
de Volkskrant, 28-12-96
Ingenieurs en andere werknemers van Alcatel
hoeven niet langer naar de andere kant van Europa
om bijscholing te krijgen. In hun 'Education Centre' in Antwerpen wordt nog steeds les gegeven, jawel. Maar de beelden gaan via videoconferentie de
deur uit.
Netwerk, februari 1997
De pogingen om zelf producten te maken en aan
te bieden voor videoconferencing is mislukt.
Computer .'Totaal, juni 1997
Met een videoconferentiesysteem ben je wel op
een andere plaats dan je gesprekspartner, maar je
kan met hem/haar samenwerken alsof er geen afstand bestond.
NetWerk, juli/augustus 1997
videocratie, het systematisch gebruik m a k e n
van de m o d e r n e media (televisie, video) voor
propagandadoeleinden en machtsvertoon.
N a a r analogie van telecratie*. Pejoratief.
Ook Jihad zal aan die erosie onderhevig zijn,
voorziet Barber, en misschien onderschat hij de
mate waarin de moderne techniek juist voortdurend in staat is gebleken politieke en economische
monopolies - ook de 'videocratie' van de mediaconglomeraten - te ondermijnen en te breken.
HP/DeTijd,
12-04-96
De videocratie heeft ook voor gevolg dat mensen
hun berichtgeving steeds minder uit kranten halen.
De Morgen, 09-08-97
videodisc, beeldplaatsysteem w a a r m e e beeld en
geluid o p g e n o m e n en afgespeeld k u n n e n worden. Al d a n niet digitaal gecodeerd en al dan
niet met een laserstraal af te tasten.
Het is waarschijnlijk dat de buitengewoon goede
klankkwaliteit van de videodisc de audio-liefhebber meer zal aanspreken dan de video-amateur.
Snoecks 1983
Vermeldenswaard is ook de 'videodisc', waar nog
maar een bescheiden begin mee is gemaakt, maar

die ertoe bij zou kunnen dragen dat over de hele
wereld mensen kennis kunnen nemen van kunstwerken die om redenen van behoud niet tentoongesteld kunnen worden, zoals oude tekeningen en
gravures.
Karla Fohrbeck en Huub Knijpers: Van totem tot
lifestyle, 1987
videoën, informeel voor ' n a a r een video kijken'.
Eten, beetje TV kijken of 'videoën' en dan naar
bed.
Haagse Post, 09-05-87
Ik ben maar even naar de videotheek gegaan en
heb een tijdje zitten videoën.
Nieuwe Revu, 06-05-98
videofoon; videophone, beeldtelefoon.
Ze schokt wat als ze tijdens het praten haar
hoofd beweegt. Dat komt, zo leggen Aartsen en
Schuurink uit, doordat dit nog maar een prototype
is van de videofoon.
Elsevier, 02-04-88
AT&T's videophone is 's werelds eerste telefoon
die op een standaard Amerikaans telefoonnet aangesloten kan worden waarbij de gebruikers elkaar
kunnen zien en horen.
Mens & Wetenschap, nr. 4/1992
videojock(ey) (<— Eng.), presentator van videoclips. -+veejay*.
... de blonde videojock van Sky Channel.
Popfoto, augustus 1987
Bij de deur staan heel wat fans die dolgraag een
handtekening van hem willen. Geen probleem
voor de video-jock.
Club, juli 1988
De Engelstalige programma's worden gepresenteerd door jongeren uit verschillende Europese landen. Ze noemen zichzelf video-jockeys, veejays.
NRCHandelsblad,
07-04-89
Het jachtige leven van een prettig gestoorde video-jockey.
De Morgen, 30-01-90
Desondanks babbelt Patrick Kluivert - onder
contract bij Adidas - samen met de populaire video-jockey Fabienne in het programma 'Toute Va
Bienne' van de muziekzender T M F in een Adidasshirt gezellig over zijn favoriete muziek.
Elsevier, 11-10-97
videonasty (<— Eng. nasty 'vunzig'), pornografi-

sche videofilm met veel geweld. De t e r m w e r d al
o p g e n o m e n in Van Dale (1992). —»snuff-film*.
In de rest van het land leidden 'angst, schaamte
en schuld' tot collectief zelfonderzoek. Kerklejiders
spraken van een nationale gewetenscrisis. De
moord op de tweejarige zou het vermoeden hebben
bevestigd dat de natie moreel ziek is. Dat het tijdperk van 'video-nasties', van Thatcheriaans egoïsme, eenoudergezinnen, voetbalhooligans, Nikes
en 'dump'-scholen zich gewroken had...
Elsevier, 06-03-93
In afwachting van een regeringsbesluit (!) over de
video nasties, besloot de Britse Filmkeuring alvast
de release van alle gewelddadige video's op te
schorten.
Nieuwe Revu, 18-05-94
videonaut, schertsende en pejoratieve aanduiding van iemand die veel tijd spendeert aan het
kijken n a a r een beeldscherm.
Toch hebben onderzoekers wel diverse waarschuwingen geuit richting de mannelijke 'videonauten':
wanneer ze meer dan 12 uur per week achter de
computer spelen, neemt de zin in seks met 40 procent af!
Cosmopolitan, november 1994
videoot (<— Eng. vidiot; van video + idiot),
hartstochtelijke en onkritische consument van
televisie- en videobeelden; tv-verslaaf de. Slang;
sinds ca. 1 9 7 5 . —> couch-potato*'.
Dat gemis in de 'opvoeding' zal de huidige generatie van 'videoten' niet treffen.
Hans Ferrée: Van mens tot marionet, 1978
'Arcade', waarin Lou (Reed-MDC) zich als een
videoot door het leven slaat...
Humo, 17-05-84
De 'Grote Prijs van Lulkoekland' voor deze beide
videoten.
Vinyl, januari 1986
Ed is een videoot, ziet per jaar zo'n 400 films^.
Webber, april 1995
videophone, zie

videofoon*.

videoterminal, zie citaat.
Philips heeft een nieuwe 'video-terminal' ontwikkeld, waarmee videofilms via de telefoon kunnen worden opgevraagd in plaats van ze op band
bij een discotheek te huren.
Trouw, 20-08-93
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videowall (<— Eng.), zie eerste en derde citaat. —»
videowand".
(Video-muur) groot aantal naast en onder elkaar
op een wand gemonteerde en gekoppelde videoschermen, geliefd in de wereld van de videokunst,
en voor grootscheepse presentaties op beurzen en
dergelijke. De beeldschermen kunnen afzonderlijk
een eigen beeld doorgeven, of zich gedragen als
deel van een groot, alle schermen omvattend beeldscherm.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Toch is het Vrijthof haast te klein. Vijftienduizend vakbondsleden uit de drie landen verzamelden zich na een ludieke tocht door de binnenstad
op het Maastrichtse plein in de buurt van een voor
de gelegenheid in elkaar getimmerd podium met
daarnaast een enorme 'video wall'.
de Volkskrant, 03-04-93
Vidiwall, videowall (Eng., van video, en wall =
muur) wand bedekt met beeldschermen waarop
wisselende beelden kunnen worden getoond; geliefd als achtergrond bij televisie-opnamen van
muziek e.d. of bij groots opgezette presentaties.
A. Kolsteren en Ewoud Sanders: Vreemde woorden, 1994
... een handvol huppelende tienermeisjes voor
een videowall...
HP/De Tijd, 10-04-98
De Amsterdamse club heeft voor haar optredens
de beschikking over een podium en reusachtige videowall op het Video Estadio.
Nieuwe Revu, 10-06-98
videowand, voor de definitie zie videowall*.
Rond de videowand, die nu een lange serie filmkussen toont, kijken uitgezaagde filmsterren op
ons neer.
HP/DeTijd,oi-n-96
vido, acroniem van vrouwen in de overgang.
vuT-opa's... viDO-oma's... LAT-relaties... SMhomo's... BOM-vrouwen.
Vrij Nederland, 19-05-84
De Vido-vrouwen die volgens mevrouw Nicolai
'veel vaardigheid hebben opgedaan met lichamelijke en psychische gevolgen van de overgang' vinden
maar mondjesmaat gehoor bij de medische stand.
NRC Handelsblad,
10-01-86
Heel anders is het bij de overgang. Geen felicitaties, geen gebakjes, laat staan een vlag, maar wel
zorgelijke hulpverleners, doktoren met allerlei hor-
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monenpreparaten, psychiaters met gespreksgroe
pen over 'het lege nest-syndroom' en de V I D O .
Opzij, september 1988
vierentwintiguurseconomie, een grotere variatie
in werktijden; het vierentwintig uur werken per
dag, ook tijdens de weekends; het werken in
volcontinudienst. De negen-tot-vijfcultuur is
niet langer bepalend. Symbool van dit alles zijn
de vrijere winkeltijden. In de loop van 1998
werd er heel w a t kerkelijke actie gevoerd tegen
deze maatschappelijke ontwikkeling. O o k allerlei Nederlandse jongerenorganisaties hielden
een pleidooi voor het behoud van collectieve
r u s t m o m e n t e n als de z o n d a g en de vrije avond.
Eigenlijk vind ik het wel prettig, die 2.4-uurseeonomie. Het is toch hartstikke fijn dat je na je werk
nog naar de supermarkt kan. Niemand hoeft zich
meer te haasten om nog boodschappen te doen.
Trouw, 17-04-98
Ik sta onder immense druk van de christelijke
media. Ze willen allemaal met je praten over de
vierentwintiguurseconomie. Wijers belooft dat hij
na de verkiezingen met ze zal praten.
Vrij Nederland,
02-0^-98
vijfde macht, de journalistiek.
Westendorp wees op de titel van het boek 'Veroordeeld zonder schuld' van Rienk Kamer, en 'de
vijfde macht, de journalistiek' die daarin wordt beschreven.
de Volkskrant, 28-04-89
vijf hoek, de ministers van Economische Z a k e n ,
Financiën en Sociale Z a k e n , samen met die van
Binnenlandse Z a k e n en de premier. —>
kijfhoek*,
zeshoek*.
Vijfhoek: de 'driehoek' (= Commmissie met de
ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën om bestuurlijke zaken te bespreken) plus
de minister van Binnenlandse Zaken en de premier.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Binnen de 'vijfhoek' steunden Ruding en Van
Dijk (die vooral aan de ambtenaren dacht) de
W D ' e r tegen Lubbers en De Koning.
Vrij Nederland, 29-08-87
Minister Braks (Landbouw en Visserij) is welkom, maar zijn deelneming aan de nieuwe 'vijfhoek' is niet strikt noodzakelijk.
NRC Handelsblad,
02-03-90

In tegenstelling tot Korthals Altes zat hij met Ruding wel in de zogenaamde vijfhoek van het kabinet, waarin de 'harde' onderwerpen aan de orde
komen.
Vrij Nederland, 28-09-91
De ministerraad en de zogenoemde Vijfhoek - de
premier en de ministers van Binnenlandse Zaken,
Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken bleken te zeer verlamd door onderlinge tegenstellingen...
HP/De Tijd, 06-05-94
villageneeskunde, luxebehandeling, bijvoorbeeld in een particuliere kliniek; peperdure gezondheidszorg die niet voor iedereen is weggelegd. Pejoratief.
Als het om ingrepen gaat waar lange wachttijden
voor zijn kan een ziekenfonds heel goed toestemming geven voor behandeling in een particuliere
kliniek. Maar het argument mag nooit zijn dat er
een luxere behandeling wordt geboden. Met 'villageneeskunde' wensen we ons niet bezig te houden.
Het Parool, 20-04-91
Nee, ik pleit juist niet voor een operatiekamer in
de achtertuin van de chirurg. Villa-geneeskunde
mag, maar dan wel in aansluiting met de collectieve gezondheidszorg.
Elsevier, 11-04-92
vingers: met de-in de neus (<— Fr. les doigts dans
Ie nez), zonder al te veel inspanning, erg makkelijk: winnen, fietsen, spelen enz. met de vingers
in de neus. Aanvankelijk een wieleruitdrukking
en Zuid-Nederlands, nu meer algemeen en ook
in Noord-Nederland ingeburgerd.
Anderlecht met de vingers in de neusgaten naar
ruime zege.
De Morgen, 03-10-88
Het staat echter vast dat in de teleurstellende finale van een voor de rest roerige en boeiende ronde, Liese 'met de vingers in de neus' naar de eindstreep kon rijden.
Wielerfavoriet, juni 1989
Ze speelden met ze, demarreerden met twee vingers in hun neus zo van ze weg.
HP/De Tijd, 07-02-97
Het kabinet Kok slaagde erin 77 miljard frank
meer te besparen dan eerst gepland, wat Nederlands begrotingstekort ver onder de twee procent
terugdringt, voldoende om met de vingers in de
neus de Maastrichtnorm te halen.
De Morgen, 12-09-97

Met twee vingers in de neus kwalificeren Wim
Kok en zijn schatkistbewaarder Gerrit Zalm zich
voor de Economische en Monetaire Unie.
Elsevier, 13-09-97
virtual reality (<— Eng.), computersimulatie
waarbij de deelnemer, die gebruik maakt van
een speciale helm en handschoenen met sensoren (zgn. datagloves), in een kunstmatig opgeroepen wereld terechtkomt. De term werd
rond 1987 gelanceerd ene Jaron Lanier van het
VPL Researchcentrum in Redwood City, Californië. Hij zou zich hebben laten inspireren
door het oudere artificial reality, een term die in
1974 gelanceerd werd door doctoraalkandidaat Myron Krueger in zijn thesis over dit onderwerp (zie John A. Barry, Technobabble,,
1991). Een liefhebber van virtual reality noemt
men vaak schertsend een cybernaut .
Virtual reality is een van de manieren waarop
spelers zich in een onechte wereld kunnen begeven.
Met een beeldscherm als een helm voor de ogen, en
een kanon in de hand, staan spelers in een soort
opengewerkte biervaten. Ze vechten tegen onzichtbare krachten in niet-bestaande werelden.
Volgens de leverancier - twee sets verkocht voor
zeker honderdduizend gulden per stuk - zullen er
op korte termijn virtual-realityspeelhallen komen.
de Volkskrant, 07-01-94
Zoals psycho-actieve drugs mensen lieten experimenteren met hun bewustzijn zou ook virtual reality iedereen in staat stellen om zijn eigen realiteit
te creëren.
HP/De Tijd, 05-08-94
Virtual reality. Poging van speelautomaten en
spelletjescomputers aan het einde van de jaren
tachtig om zich belangrijker voor te doen dan ze
waren. Beelden van een mogelijke maar nog n iet,
of niet meer, of ergens anders bestaande werkelijkheid, waarin de beschouwer zich al dan niet met
behulp van een soort omgebouwde integraalhelm
kan begeven. Beurtelings gepresenteerd als geestverruimend middel, kunst, wetenschap en amusement bleek het voorlopig niet meer dan een gimmick.
Vrij Nederland, 06-05-95
meer algemeen voor de (schijn)wereld die
wordt gecreëerd door computers en Internet*.
Het heeft een paar jaar geduurd, maar langzamerhand dringt het besef van de 'virtuele' werjke-
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lijkheid toch door. Je hoort er meer en meer over,
men gebruikt het begrip 'virtueel' nu ook in de
populaire Tv-programma's. Zelfs van Kooten en
de Bie pikten het op en daarmee wordt wel duidelijk dat Virtual Reality langzamerhand een echt
'meme' aan het worden is.
EGO 2000, januari 1993

Maar afgelopen ]aar begonnen de zogenaamde
'Visegrad'-landen-Polen, Tsjechië, Hongarije en
Slowakije - een felle diplomatieke campagne voor
hun toetreding tot de Navo, uiteraard dachten zij
aan de Navo oude stijl, de Navo die hun veiligheid
zou garanderen.
Vrij Nederland, 08-01-94

Taal kan in die optiek ook worden opgevat als
beeldtaal, en dan krijg je het 'virtual reality'-model van door de computer gerealiseerde werkelijkheden, die allemaal even reëel zijn als de echte werkelijkheid.
HP/De Tijd, 02-07-93

Aan goede wil en opbeurende zinsneden ontbrak
het niet in de verklaringen van de leiders van de Visegrad-landen na hun ontmoeting in Praag.
de Volkskrant, 14-01-94
De vergissing van Kissinger zit hem daarin dat
Clinton er juist altijd voor is geweest de NAVO uit
te breiden met de zogenoemde Visegrad-landen.
Elsevier, 24-08-96

virus, voor de definitie zie
computervirus".
Het Datacrime-virus, dat via illegaal gekopieerde
programma's tot computersystemen kan zijn doorgedrongen, is in staat complete bestanden te wissen. Er zijn verscheidene soorten 'virussen' in omloop, waaronder het P L O - of vrijdag de dertiendevirus.
NRC Handelsblad,
13-10-89
Virussen die zich in een programma genesteld
hebben, zijn meestal vrij eenvoudig te verwijderen.
Mens & Wetenschap, nr. 1/1992
Virus: Programma dat zichzelf aan een ander
programma hecht of naar een verborgen sector
van de schijf kopieert. Eenmaal actief, is het in
staat zichzelf steeds opnieuw te kopiëren. Door
dit kopiëren wordt de beschikbare hoeveelheid schijfruimte beperkt. Bovendien richten
virussen vaak schade aan, maar meestal pas nadat
ze al enige tijd actief zijn. Ze wissen dan bijvoorbeeld bestanden of willekeurige sectoren op de
harddisk. Virussen komen op een computer terecht samen met bestanden die u binnenhaalt van
een bulletin board of via diskettes die u van derden
krijgt.
Computerterminologie.
1992

Van Ascii tot

Z-Modem,

virusscanner, speciale software o m
computervirussen* te elimineren.
Er gaat geen maand voorbij of het Israëlische
eSafe komt wel met een stuntje. Echt doorgebroken zijn de virusscanners van dit bedrijf nog niet.
Computer'.Totaal, november 1998
Visegradlanden, Polen, Tsjechië, Hongarije en
Slowakije. Begin jaren negentig d r o n g e n deze
landen aan op aansluiting bij de N A V O .
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vlakbedscanner {<— Eng. flatbed scanner), scanner waarbij de afbeelding o p een glazen plaat
gelegd w o r d t . Hiertegenover staat de handheld
scanner, die men over het te scannen oppervlak
beweegt.
De veel te nauwkeurige vlakbedscanner is dus
een investering voor de toekomst.
NRC Handelsblad, 28-03-9-/
vleermuizen, in jeugdslang: bepaald type jongeren, gekleed in het z w a r t en fans van doemmuziek* of gotb*; p o s t p u n k s . In V l a a n d e r e n geb r u i k t e ) men de benaming zwarte brigade. De
t e r m o n t s t o n d midden jaren tachtig en w e r d
wellicht bedacht door het muziektijdschrift
Oor.
Een klein gedeelte van het publiek was ook niet
gecharmeerd van de nieuwe vleermuisgoden The
Mission.
Oor, 19-09-87
Michel en Karen wonen niet samen, maar gaan
wel met elkaar. Ze zijn te typeren als vleermuizen.
Oor, 17-12-88
Symfonische rockgroepen trekken een eigen publiek, net als de 'Gothic dance nights', waarvoor
een verzameling bleke, zwartgeklede vleermuizen
uit hun schuilplaats te voorschijn kruipt.
de Volkskrant, 10-04-92
Vroeger was het genre industrial alleen populair
bij zogenaamde vleermuizen; in zwart geklede
doomy new wavers.
Webber, januari 1995
vlees-o-theek, schertsend voor 'bordeel'.
Sjuul Deckwitz over de tijd dat er nog geen

drugs, geen allochtonen, vlees-o-theeks en broodjes oorlog waren.
Opzij, november 1993
vliegende veiling, veiling die steeds o p een andere plaats w o r d t g e h o u d e n .
Wantrouwend bezien de officiële huizen de opkomst van zogenaamde 'vliegende' veilingen.
Handige handelaren huren een zaaltje af en verkopen willekeurige handel per opbod. Kort geleden
werd zo een partij Perzische tapijten geveild in een
Amsterdams hotel.
Elsevier, 25-09-93
vlindereffect,-theorie (<— Eng. butterfly
effect),
kleine oorzaken k u n n e n grote gevolgen hebben: de minieme luchtverplaatsing door vlindervleugels kan uiteindelijk leiden t o t een ork a a n aan de andere k a n t van de wereld. De term
w o r d t , vooral in de economie en de meteorologie, gebruikt m.b.t. de onvoorspelbaarheid van
systemen. —> chaostheorie*.
Een van de hoofdpersonen in Gleicks boek is Edward Lorenz. In 1963 ontdekte deze meteoroloog
en wiskundige dat computermodellen van het weer
zeer gevoelig zijn voor de waarden van de uitgangssituatie, die bij het begin van de berekening
worden ingevoerd. Deze gevoeligheid was zo groot
dat Lorenz de voorspelbaarheid van het weer op
langere termijn in twijfel trok, getuige de titel van
zijn publikatie 'Kan het fladderen van de vleugeis
van een vlinder in Brazilië een orkaan doen losbarsten in Texas?' Toen men er eenmaal naar leerde
kijken, vonden natuurkundigen veel voorbeelden
van systemen die even onvoorspelbaar zijn als het
weer. Om de gevoeligheid voor beginsituaties te illustreren, wordt wel gesproken van het 'vlindereffect'.
de Volkskrant, 18-04-92
In 1979 hield metereoloog Edward Lorenz een
lezing waarin hij de vlindertheorie van het weer uit
de doeken deed. De vlindertheorie begint er mee
dat ergens in Japan een vlinder in een jolige bui
even uitgebreid gaat fladderen en een zuchtje
luchtverplaatsing veroorzaakt. Van het één komt
het ander en een half jaar later beukt de orkaan
Andrew op de kusten van Florida en Louisiana.
Trouw, 20-11-92
Niet voor niets haalt James Gleick in zijn boek
over 'Chaos' zowel voorbeelden uit de meteorologie als uit de economie naar voren. In beide geval-

len een veelheid van factoren, die een rol spelen,
onvermoede toevalligheden (het zogenoemde vlindereffect, waarbij een wat wild fladderende vlinder het weer zou kunnen beïnvloeden), die in de
economie nog worden versterkt doordat het gedrag van mensen grotendeels bepalend is voor de
ontwikkeling.
Trouw, 09-04-93
vlinders in de buik hebben (<— Eng. to have butterflies in the stomach), zenuwachtig zijn,
meestal (maar niet altijd) d o o r d a t men verliefd
is. Sinds het midden van de jaren zeventig.
Vlinders. Na bijna uitgestorven te zijn in de vrije
natuur, beleven zij een wonderbaarlijke terugkeer
in de buiken van vrouwen die getuigen van hun
(erotische) liefde voor andere vrouwen.
Hans Ferrée: Het trendletter ABC, 1983
Hoewel de heldin meestal al bij de eerste ontmoeting met de held last heeft van vlinders in de buik,
verdacht knikkende knieën of electrische scho kjes
bij oogcontact, beperken haar handelingen zich
tot: weglopen, zich op haar werk concentreren, de
held vermijden, hem afweren (soms grauwend en
snauwend) of hem (en zichzelf) hooguit iets 'toestaan'.
Mensen, december 1984
Het schijnt namelijk zo te zijn, dat George Michael het weer flink te pakken heeft. Vlindertjes in
zijn buik, hoofd in de wolken, je kent het wel.
Popfoto, maart 1987
Ik weet dat er uiteindelijk altijd iets nieuws eh
goeds uitkomt, en eind september is de opname en
heb ik vlinders in mijn buik.
Cosmo Man, juni 1993
'Lady Jane.' De Stones geven bij mensen van mijn
leeftijd (vijftig) een vlinder-in-de-buik-gevoel...
HP/De Tijd, 02-06-95
voedselrellen, volksopstand; rellen die uitbraken als gevolg van voedselgebrek. De voedselrellen gaan meestal gepaard met plunderingen.
Eind jaren tachtig meermaals gehoord o p het
televisiejournaal.
voeten: met de-stemmen (<— Dui.), uit protest
o p s t a p p e n ; d o o r te vertrekken uit een partij,
vereniging of kerkgemeenschap laten blijken
dat m e n het niet eens is met een bepaalde gang
van zaken. O o k : ongeldig stemmen of zich yan
stemming o n t h o u d e n .
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De 'kiezers 1 begroeten het nieuwe kabinet met
meer skepsis. Ze stemden met hun voeten en lieten
de PvdA - bij de gemeenteraadsverkiezingen én de
provinciale staten - tot twee keer toe in de steek.
Vrij Nederland, 07-09-91
voetjevrijen, (onder tafel) met de voeten beroeren van iemand met wie men via deze lichaamstaal wil flirten.
Wat een geteisem allemaal. Zouden zij ook voetje
vrijen? Even snel onder de tafel kijken. Ja hoor!
Dat gaat toch wel ver!
Preview, november 1987
voetoverheveling, in Nederland: verhoging van
de belastingvrije som d o o r optelling van het ongebruikt deel van de ene p a r t n e r bij d a t van de
andere.
De algemene belastingvrije som die men van zijn
belastbare inkomen mag aftrekken bedraagt
ƒ 7 1 6 8 , plus de 'arbeidstoeslag' van ƒ 397 voor
werkenden. Bij fiscale paren (echtgenoten en alle
samenwoners met een zorg-relatie) waarvan
slechts een partner inkomsten heeft, geniet die
kostwinner een belastingvrije som van twee maal
ƒ 7168. Verdienen beiden dan incasseert ieder de
eigen belastingvrije som. Wanneer echter een partner minder verdient dan het bedrag van haar/zijn
belastingvrije som, kan 'voetoverheveling' worden
aangevraagd bij de belastinginspectie; daardoor
wordt het onbenutte belastingvrije bedrag toegevoegd aan de belastingvrije som van hoofd kostwinner.
NRC Handelsblad,
31-08-85
Ook bij de invoering van een proportioneel tarief
kan voetoverheveling met alle ellende vandien dus
niet worden gemist. Zelfs voetoverheveling in de
loonbelasting moet blijven bestaan. Er moeten dus
jaar in jaar uit beschikkingen voetoverheveling
worden aangevraagd en door de werkgever worden verwerkt. Achteraf moet de belastingdienst altijd weer controleren of de voetoverheveling in de
loonbelasting niet voor een te groot bedrag is verleend.
de Volkskrant, 17-05-86
voguen (<— Eng. vogue + -n; afgeleid van het
modeblad Vogue, w a a r i n alles draait o m
g l a m o u r en pose), informeel voor 'het aannemen van gestileerde poses o p dansmuziek'.
Vandaar ook vogueing en voguer. Deze dansra-
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ge ontstond in New York (Harlem) als gay -alternatiefvoor hreakdancing
en als parodie op
missverkiezingen. De term werd al opgenomen
in het h a n d w o o r d e n b o e k van Koenen (1996).
Gooi je hoofd smachtend achterover en zet je blik
op oneindig. Speel de duistere tonen van Housemusic. Imiteer dan het zwanenmeer in het tempo
van een videoclip. Als iemand vraagt wat je doet,
antwoord je arrogant: 'Ik vogue!'
Haagse Post, 25-03-89
Hij swingt, en 'voguet' (weer een nieuwe dansvorm, poses aannemen alsof er een camera op je
gericht staat) en houdt de stemming erin.
Vrij Nederland, 17-02-90
Zo nieuw is 'vogue-ing', een slome dans waarmee je zoveel mogelijk probeert om de klassieke
poses van filmsterren op oude zwart-wit foto's na
te doen, trouwens niet. In de Amsterdamse Roxy
dansen ze het al langer dan een jaar.
Oor, 19-05-90
Tussen het jonge publiek dansen groepjes 'voguers', die elkaar de loef proberen af te steken door
bevroren houdingen en poses zo overtuigend mogelijk uit te beelden.
de Volkskrant, 04-01-91
In de discotheek wordt verder een reusachtige
'catwalk' gebouwd, waarop een niet aflatende optocht van mode- en SM-shows, vuurvreters, 'voguers', eenwielers, travestieten en strippers te zien
zal zijn.
Het Parool, 21-09-91
Latijnse en negroïde jonge homo's met een tikkeltje overdreven feminien gedrag, die de tijd doden met 'vogueing', met 'striking a pose' en 'attitude' als een manier om de dagelijksheid en de verveling te weerstaan.
HP/DeTijd,
20-08-93
voice-mail (<— Eng.), soort a n t w o o r d a p p a r a a t
d a t in het PTT-netwerk is ingebouwd; een a p a r t
a n t w o o r d a p p a r a a t is bijgevolg niet nodig. Een
klant kan zijn voice-mail activeren d o o r zich telefonisch aan te melden. D o o r het intoetsen van
een code kan de voice-mail aan- of uitgezet
worden.
Nadat hij zijn nieuwste en op vrachtwagenwielen
passende reuzenklem heeft mogen tonen, pakt
Turksma zijn zaktelefoon. 'Ik moet even de voice
mail raadplegen.' Er blijkt weer een order te zijn
binnengekomen.
HP/DeTijd,
25-10-96

Nadat hij snel nog even de voice mail van zijn telefoon gecheckt heeft op boodschappen (twee
stuks, straks terugbellen) parkeert Tiebie zijn donkerblauwe Golfje in het daartoe aangelegde haventje in de kindvriendelijke Alkmaarse nieuwbouwwijk.
HP/DeTijd,
22-11-96
De vrije keuze die PTT-Telecom bij de voice-mail
suggereert, zal in werkelijkheid niet bestaan. Bazen, vrienden of familie zullen bereikbaarheid
gaan eisen. Ook betekent de introductie van de
voice mail weer een stap op weg naar de zakelijke
maatschappij; spontane telefoontjes zullen een uitzondering worden.
Trouw, 13-12-96
Na enkele schamele jaren zat de carrière van Izzi
juist weer in de lift. De twijfels werden versterkt
doordat op Izzi's bureau transcripties lagen van
anonieme bedreigingen die hij via zijn voice-mail
had ontvangen.
Elsevier, o4-01-97
'Heb jij ook zo'n volle voice-mail?', vroeg schrijver David Leavitt aan schrijver Redmond O'Hanlon tijdens het avondeten.
NRC Handelsblad, 21-11-97
voice-over (<— Eng.), c o m m e n t a a r s t e m bij documentaires, tekenfilms, tv-interviews enz.
'Hier is uw warme televisievriend, Wessel van
Diepen,' galmt de 'voice over' van Alfred Lagarde.
Nieuwe Revu, 28-05-92
Zouden er hier scenarioschrijvers zijn die dit
script hadden kunnen schrijven? Ik denk het wel.
Er werd gewerkt met 'voice overs', eigenlijk de
simpelste techniek om een verhaal te vertellen.
de Volkskrant, 29-08-92
Behalve de intense vertolkingen, de thematische
rijkdom en de emotionele complexiteit biedt
'The Age of Innocence' ook een magistraal gekomponeerd en vloeiend gefotografeerd beeld
van een epoque, met minutieuze aandacht voor het
authentieke detail en met een 'voice-over' (stem
van Joanne Woodward) die met fluwelen ironie
tekst en uitleg geeft over de ingewikkelde stamrituelen van dat even elegante als meedogenloze
milieu.
De Morgen, 04-11-93
Want wat heb je er nou aan om een voice-over bij
Stop De Strop te doen?
Nieuwe Revu, 02-02-94
Zelfs is niet helemaal duidelijk wie er nou eigen-

lijk aan het woord is. De voice-over is steeds dezelfde, maar de beelden tonen voortdurend andere
meisjes.
HP/De Tijd, 03-01-97
volatiiiteit, beweeglijkheid van de beurskoers.
De grote volatiiiteit is meer een kenmerk van de
markt dan van ons aandeel.
NRC Handelsblad, o5-09-97
Er is sprake van een patstelling tussen koper^ en
verkopers. Als iemand beweegt, dan heeft dat meteen grote uitslagen tot gevolg. Ik verwacht niet dat
er aan die volatiiiteit snel een einde komt.
Elsevier, 09-05-98
volgbal, alternatief voor de muis o p een draagbare computer: een soort balletje w a a r m e e de
cursor over het scherm bewogen kan w o r d e n .
-^trackball*.
De Logitech TrackMan Marble is een duimgestuurde volgbal met de nieuwe Marble Sensing
Technology. Deze technologie zorgt voor een pterk
verbeterde en nauwkeuriger cursorbeweging.
De Morgen, 04-11-95
volumebeleid, politiek beleid d a t erop is ger|icht
het aantal mensen met een sociale voorzieijing
zo klein mogelijk te h o u d e n .
Volumebeleid: beleid dat zich richt op beïnvloeding van de omvang van het gebruik dat van een
regeling wordt gemaakt. Bij het volumebeleid in de
sociale zekerheid wordt onder meer geprobeerd het
aantal werklozen te verminderen en het beroep op
de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Als echter vaststaat dat de koppelingen de komende jaren worden gehandhaafd, dan dient de financiële ruimte ervoor te worden geschapen d oor
minder mensen afhankelijk te laten worden van
een uitkering: minder toestroom van WAo'ers en
werklozen. Of zo'n 'volumebeleid', zoals dat in
Haags jargon heet, slaagt, is - afgezien van internationale ontwikkelingen - sterk afhankelijk [van
het nationale sociaal-economische beleid.
de Volkskrant, 14-11-90
Volumebeleid: het overheidsbeleid dat is gerecht
op verkleining van het aantal via de sociale zekerheid bekostigde verstrekkingen wordt volumebeleid genoemd. Tot de instrumenten van een
dergelijk beleid worden gerekend preventieve
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maatregelen, zoals verbetering van de arbeidsomstandigheden en de gezondheidszorg in de bedrijven waardoor wordt voorkomen dat zich omstandigheden voordoen die tot een beroep op sociale
zekerheid leiden. Een ander belangrijk instrument
is bestrijding van de werkloosheid en beperking
van de werkloosheidsduur.
A.F. van Zweeden en F.G. van Herwaarden: Economentaal, 1990
Tweede-Kamerleden als Frans Leijnse en Bert
Middel, die het ook bij dat 'volumebeleid' wilden
houden, waren opgelucht dat de partijleider hun
kant koos.
Vrij Nederland, 07-09-91
Duidelijk werd dat het 'volumebeleid' - het voorkomen van een beroep op een uitkering - van de
bedrijfsvereniging voor de metaal, waarvan Klein
Overmeen eveneens bestuurslid is, weinig voorstelt.
NRC Handelsblad, 14-05-93
De pest is alleen dat er zoveel van die uitkeringen
zijn. Dus probeert de PvdA vooral te zoeken naar
wegen om de echt zielige gevallen van de minder
zielige te scheiden. Volumebeleid noemen ze dat.
Elsevier, 1 r-12-93
voodoo-economie;voodoo-economics (<— Am.Eng.), schertsende typering van het beleid van
R o n a l d R e a g a n , eind jaren tachtig gelanceerd
d o o r president George Bush. —»Reaganomics*.
Een middenklasse die verarmd is door de
'voodoo-economie' van Ronald Reagan en George
Bush wil nieuw binnenlands beleid.
de Volkskrant,
03-01-91
Dertig miljoen nieuwe banen beloofde Bush toen
hij in 1988 aantrad. Had zijn voorganger Ronald 'voodoo-economics' - Reagan in acht jaar niet zeventien miljoen nieuwe arbeidsplaatsen weten te
creëren?
Elsevier, 11-01-92
De George Bush die moeiteloos terugkwam van
zijn uitspraak dat Reagans economische plannen
neerkwamen op 'voodoo economie', om vervolgens acht jaar in groot stilzwijgen die plannen als
vice-president te dienen, brak zijn eigen verkiezingsbelofte dat hij de belasting niet zou verhogen.
Elsevier, 14-03-92
voordeurdeler, persoon die bijstand geniet en
met een of meer personen s a m e n w o o n t . O m d a t
dit samenwonen kostenbesparend zou zijn,
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wordt de uitkering van de voordeurdeler gekort. Sinds het midden van de jaren tachtig. —>
woningdeler
.
voorman, leadzanger van een popgroep; meest
in het oog springende lid van een popgroep; de
zanger. —> frontman.
... dat zeurderig stemgeluid van voorman Dan
Stuart.
Vinyl, april 1987
Voorman Zaremba lijkt zijn groep rijp te achten
voor uitdieping.
Fabiola, mei 198-/
Severed Heads, wiens voorman (en eigenlijk enige echte lid) Tom Ellard...
Oor, 12-03-88
voortkachelen, informeel voor ' m o e i z a a m doorgaan (met iets)'. —> kachelen".
De wetenschapper hoort met twee benen in de
wereld te staan. 'En voortkachelen is niet de bedoeling, erkenning krijg ik ook liever niet postuum.'
FJsevier, 10-01-98
voortuin, voor de definitie zie achtertuin .
Maar ook in de 'voortuin' van de Oost-Europese
'satellieten' begint het weer te gisten.
Haagse Post, 26-03-88
... de Fransen, nu die bezig zijn zich militair uit
hun Afrikaanse 'voortuin' terug te trekken.
HP/De Tijd, 01-05-98
vooruitbranden: niet vooruit te branden, niet tot
enige activiteit aan te sporen; tot weinig prestaties in staat; langzaam, traag. Oorspronkelijk
wielerjargon, nu meer algemeen ingeburgerd.
Zijn de renners in de eerste uren van de koers niet
vooruit te branden, in de laatste dertig kilometer
schroeven ze het tempo zó hoog op, dat niemand
kan demarreren.
de Volkskrant, 24-05-86
Opvallend was dat catchleider Colotti probeerde
mee te sprinten, maar niet vooruit te branden was,
helemaal naar de kloten.
Maarten Ducrot: Berichten uit de Tour de France,
1987
De week is niet vooruit te branden aangezien een
kwart van de film wordt gevuld met een in gepeins
verzonken Depp.
Nieuwe Revu, 07-01-98

vooruitschuiven, eufemisme voor 'uitstellen'.
Sinds begin jaren tachtig. Vooral m . b . t . de politiek. —> uitschuifbeleid*.
Vooruitschuiven. Uitstellen (van een maatregel
of beslissing).
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Regeren is vooruitschuiven.
Elsevier, 20-10-90
vraagouders, -vader,-moeder, kinderloos echtp a a r ; kinderloze vader, moeder, o p zoek n a a r
een draagmoeder*. —> wensouders*.
Maar deze medewerking kan door de raad worden geweigerd. Dan zijn er nog twee mogelijkheden om het kind bij de vraagouders te krijgen. De
eerste is via stiefouderadoptie: de vraagvader zal
het kind moeten erkennen maar dat kan alleen als
hij ongehuwd is. Dus moet hij scheiden want alleen als ongehuwde vader kun je een kind bij een
andere vrouw erkennen.
NRCHandelsblad,
26-11-88
vraaguitval, zie citaat.
Vraaguitval. Vermindering van de nationale bestedigingen door bezuinigingen op overheidsuitgaven. De resulterende bestedingskrimp is slecht
voor de groei van het nationaal inkomen, voor de
werkgelegenheid en voor de overheidsfinanciën.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
vredesdividend (<— Eng. peace dividend), bedrag
d a t bespaard w o r d t o p het budget voor de
landsverdediging. Dit begrip w e r d gelanceerd
eind jaren tachtig, na het beëindigen van de
Koude Oorlog.
Daarnaast stelt Pronk voor het 'vredesdividend',
geld dat vrij komt dank zij de ontspanning tussen
Oost en West, via kwijtschelding van schulden ten
goede te laten komen aan de ontwikkelingslanden.
Het Parool, 22-09-90
Maar nu, na de mobilisatie in de Golf, praat het
Congres niet meer over het 'vredesdividend'.
NRC Handelsblad,
26-10-90
De Iraakse invasie in Koeweit kwam op het kritieke moment, juist toen de politieke discussie over
'vredesdividend' en meer economische steun aan
Oost-Europa en de Derde Wereld terrein leek te
winnen.
HP/DeTijd,n-oi-9i
Voorzover het project Moskou nog steeds met
argwaan vervult, mag men er daar op vertrouwen

dat het Congres, dat zo dringend verlegen zit om
een 'vredesdividend', eventuele oplaaiende ambities op dit vlak onmiddellijk aan banden legt.
de Volkskrant, 20-07-91
Filosofie achter deze koerswijziging: zo lang er
ergens vrede moet gemaakt worden, zal het leger
zijn nut hebben. Z o wordt het niet het slachtoffer
van de détente, maar de architekt ervan. Als dë^ bevolking een vredesdividend wil, zal ze altijd eep
vredesmacht moeten dulden.
De Morgen, 27-03-92
vredesoperatie, militaire interventie in een d o o r
(burger)oorlog verscheurd land. M e n onderscheidt vredesafdwingende
operaties [peace enforcement); vredeshandhavende
o. [peace keeping); vredesondersteunende
o. [peace
support); vredesopbouwende
o. [peace building).—> peacekeeper*.
In zijn defensienota van 1991 worden deze zogenoemde lucht-mobiele brigades al omschreven als
de beste manier om aanvallen van de vijand op te
vangen, maar in de prioriteitennota zijn de luchtmobiele brigades bedoeld voor vredesoperaties zoals bijvoorbeeld in ex-Joegoslavië.
HP/De Tijd, 14-05-93
De Nederlandse beroepsmilitair, zo bleek uit een
enquête, voelt er weinig voor deel te nemen aan
vredesoperaties van de Verenigde Naties.
Elsevier, 26-06-93
vrije jongens, kleine zelfstandigen die de regels
van de wetgeving niet al te n a u w nemen. Eufemisme. Eigenlijk de aanduiding voor de door
Van K o o t e n en De Bie gecreëerde typetjes Jacobse* en Van Es, de H a a g s e penosefiguren die
in 1979 h u n debuut m a a k t e n .
Britse automobilisten klagen steen en been over
de praktijken van de 'vrije jongens' in de parkeerklembusiness.
Trouw, 26-02-93
Met de 'vrije jongens' een paar meter verder heeft
hij minder moeite.
HP/De Tijd, 18-07-97
vrijmibo, verkorting van
vrijdagmiddagborrel.
Slang uit het bedrij fsleven.
Het begint vaak als een eenmalige grap, ma^r na
een paar maanden is zo'n vrijdagmiddagborrel, de
'vrijmibo' in jargon, opeens hard op weg een
mooie traditie te worden.
Elsevier, 23-12-95
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De vrijdagmiddagborrel, kortweg de 'vrijmibo',
is in opkomst in Nederland...
NieuweRevu,
23-10-96
vrouwencondoom, voorbehoedmiddel voor
v r o u w e n dat o p een plastic boterhamzakje lijkt
en in de schede w o r d t ingebracht.
Moeten we het wel zo toejuichen dat het condoom, het enige voorbehoedmiddel voor mannen,
nu ook een damesartikel wordt? Misschien wel,
want het vrouwencondoom dat van polyurethaan
gemaakt wordt, veroorzaakt in tegenstelling tot
het latex van mannencondooms géén allergie en
het is nog sterker ook.
Opzij, oktober 1989
Toch wordt het werkelijke heil verwacht van het
vrouwencondoom, dat eind vorig jaar op de Nederlandse markt zou verschijnen. Vrouwen werpen
bij de beteugeling van hun vruchtbaarheid in het
algemeen minder fobische barrières op en het
vrouwencondoom zou bovendien effectiever zijn
in het voorkomen van zwangerschap dan het mannencondoom.
Elsevier, 24-03-90
Allemaal bezig met d'r lui lichaam, sex zogezegd.
Voorlichting over het vrouwencondoom, een
prachtuitvinding, lijkt me.
de Volkskrant, 07-11-92
Het vrouwencondoom (sinds twee maanden in de
winkel, er zijn er reeds 300.000 van verkocht, het
werkt en het went) voorspellen wij een gouden toekomst.
Nieuwe Revu, 03-03-93
Het vrouwencondoom betekent meer keuze en
meer voordelen voor de vrouw. Maar is het voor iedereen nu dé oplossing?
Cosmopolitan, maart 1993
vuile oorlog, het m o o r d d a d i g en onmenselijk
optreden tegen burgers die verdacht w o r d e n
van linkse sympathieën. Vnl. van toepassing op
Latijns-Amerikaanse landen w a a r een militaire
d i c t a t u u r heerst. —» smerige* oorlog.
Hij had duidelijk gemaakt dat hij daarna ook de
hoogste voormalige juntaleiders - samen met Mario Firmenich, de leider van de guerillagroepering
Montoneros - zou ontslaan uit de gevangenis. En
zo gebeurde het ook. Op die manier wil hij een
punt zetten achter de jaren van 'vuile oorlog'.
de Volkskrant, 04-01-91
Groepen zoals 'Paz y Justicia' (Vrede en Justitie)
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en de 'Chinchulines' (luizen) organiseren in 1 .'hiapes een escalerende vuile oorlog met het doel de belangen van de PRI te kristalliseren of de oppositie
de kop in te drukken.
De Morgen, o 1-0 f-97
De Argentijnse regering zal volgend jaar voor zes
miljoen gulden aan obligaties uitkeren aan familieleden van de duizenden mensen die zijn verdwenen
tijdens de zogenoemde 'vuile oorlog'.
Trouw, 22-08-97
Een Argentijnse oud-marineofficier die in een interview heeft toegegeven dat hij tijdens de 'vuile
oorlog' baby's heeft vermoord heeft zestig dagen
cel gekregen.
Trouw, 16-01-98
afgezwakt, als aanduiding van een hard tegen
hard uitgevochten conflict.
Op haar departement heeft Sorgdrager een vuile
oorlog met haar ambtelijke top moeten uitvechten.
HP/De Tijd, 11-07-97
vuurtoren, bankbiljet van ƒ 2 5 0 , - . Slang.
Na de Snip, het Geeltje, Joet, Vuurtoren en Meier
brengen we speciaal voor Nieuwe Abonnees het
Oortje in omloop.
Oor, 21-02-87

w
waanzinnig, in jeugdtaal ter intensivering: 'erg;
in hoge m a t e ' .
... een waanzinnig leuke onderscheiding voor de
boys.
Popfoto, 1987/2
Die vreemde combinatie leidt tot een waanzinnige plaat.
Muziek Express 1987/3
... hun waanzinnig mooie 12-inches.
Vinyl, oktober 1987
Ook nog steeds waanzinnig te gek: Fischer Z .
Pop foto, januari 1988
waarborgstaat, liberale variant van de verzorgingsstaat, waarbij de overheid de burgers een
sociaal* vangnet biedt als w a a r b o r g voor inkomensverlies. Bij deze staatsvorm stelt de overheid zich t e r u g h o u d e n d op bij het verstrekken
van sociale voorzieningen.
De W D heeft al veel langer een mini-verzorgingsstaat voor ogen, door de liberalen de 'waarborgstaat' genoemd.
Elsevier, 19-10-91
Liberaal pur sang, ja hoor. 'Ik ben voor een waarborgstaat, maar het sociale zekerheidsapparaat
moet gemoderniseerd worden.'
Elsevier, 08-11-97
wafeiijzerpolitiek, in België: het gelijk verdelen
van overheidsgeld over de verschillende taalgemeenschappen. De ene gemeenschap m a g niet
bevoordeeld w o r d e n t.o.v. de andere. O p e n b a r e
werken, subsidies en kredieten m o e t e n bijgevolg gelijkmatig gespreid w o r d e n .
De regionalizering mag dan geargumenteerd zijn
met de noodzakelijke stopzetting van de budgettaire wafeiijzerpolitiek, wanneer dit schema ooit de
status van akkoord krijgt, is het er gewoon een
naar perversie neigende voortzetting van.
De Morgen, 10-07-92
De 'wafeiijzerpolitiek' voor verdeling van overheidsgeld tussen Vlaanderen en Wallonië heeft ervoor gezorgd dat er in beide landsdelen tal van
grootschalige projekten aangepakt werden.
De Morgen, 22-10-93
Wij eisen zelfbeschikking omdat we zien dat het

met België niet goed gaat. België, dat is wafeiijzerpolitiek, dat is ophogen van de schuldenberg.
Het Nieuwsblad,
12-06-94
wakaman ( 4 - Sur. 'zwerver'), informele aanduiding voor een j o n g e m a n die nogal stoer langs
de straten loopt en o p illegale wijze inkomsten
verwerft, bijvoorbeeld d o o r te hosselen*.
Hoewel Sansone zich afzet tegen het Robin
Hood-beeld van de wakaman - immers na verloop
van tijd zijn heel wat wakamans zelf verslaafd geraakt aan drugs - is zijn levensstijl inspiratiebron
voor de ontwikkeling van andere jeugdstijlen qnder Creoolse jongeren.
Het Parool, 09-05-92
walkman (<— Am.-Eng. WalkMan, een handelsmerk), kleine draagbare cassetterecorder met
een koptelefoon. Soms vernederlandst tot wandelradio. D o o r het Japanse bedrijf Sony in 1979
voor het eerst in het Westen onder genoemd
handelsmerk geïntroduceerd. In het midden
van de jaren tachtig w e r d een gelijkaardig systeem gelanceerd voor cd's in plaats van cassettes, de discman .
Walkman. Typisch voorbeeld van een noviteit die
(met stip) de 'conversatiewaarde'-hitparade omhoog stormt en dan in de kortste keren is uitgebrand. Thans vooral speeltje voor kinderen en volstrekt eenzelvige muziekverslaafden. Deze laatsten
doen dan ook een moord om in het bezit te geraken
van de originele 'Belta-Skate' van Peter Michael
Henry. Een soort heup- en borstkuras met vak; es
voor een tiental tapes, sigaretten, geld, paspoort,
enz. Plus natuurlijk het sleuteltje van de rolschaatsen. Want, zoals uit de naam al enigszins blijkt, dit
aardige accessoire is vooral ontworpen voor rolschaatsers die ondertussen via de koptelefoon hun
favoriete muziek beluisteren. (Of een vreemde taal
studeren, want dat kan natuurlijk ook, al hoor je
er weinig van.)
Hans Ferrée: Het trendletter AB C, 1983
Eén vreemde nam het op met zijn walkman, ljiet
er een plaat van persen en 'Campfire Tapes' verkocht nr. 1 op de hitparade van onafhankelijke^
maatschappijen.
Avenue, oktober 1988
Ik had net mijn eerste walkman en luisterde rjaar
een bandje dat een oudere klasgenoot van de rrjiddelbare landbouwschool voor me had opgenomen.
HP/De Tijd, 11-07-97

^85

walk-over (<— Eng.), gemakkelijke overwinning.
Afgelopen week vonden de eerste schermutselingen plaats in het proces tegen de 'meest gevreesde
crimineel van Nederland'. Een walk-over zal het
niet worden, volgens advocaat Korvinus.
HP/De Tijd, 12-09-9-7
wandeletappe, wieleretappe w a a r i n langzaam
gereden w o r d t .
Renners die tijdens wandeletappes in de
Tour of de Giro een kans wilden wagen om een
rit te winnen, moesten eerst zijn toestemming vragen.
Benjo Maso: Het zweet der goden, 1990
Gisteren hadden we gelukkig die wandeletappe,
maar vandaag sloeg de vermoeidheid dubbel en
dwars toe.
Vrij Nederland, 08-08-98
wandelradio, zie

walkman*.

wannabee (<— Am.-Eng.; van want to be), enthousiaste fan die zijn of h a a r idool volledig
tracht te imiteren. Jeugdtaal; sinds het begin
van de jaren negentig.
Hij gaf 'street credibility' aan beurszoekende
blaaskaken en teveel verdienende 'wannabees'.
Elsevier, 30-06-90
Guno Cronie is rollerblader en koopt net als de
meeste andere Amsterdamse skaters zijn kleding
en toebehoren onder meer bij Rodolfo's, waar ook
de 'wannabees' aankloppen, die zich wel in de kleding hullen.
Avenue, januari 1995
Leg dat maar eens uit aan mensen die zichzelf als
de arrivés van de branche beschouwen, en de prototypische beursaanvrager als een armlastige wannabe die een opkontje nodig heeft.
Nieuwe Revu, 18-03-98
wappie, onder invloed van d r a n k , drugs. Vnl.
jeugdslang. H e r k o m s t onduidelijk
Saskia is een vrolijke tiener in drie trainingsjacks.
Vanavond is ze vooral wappie van de ecstasy.
HP/De Tijd, 27-03-98
warlord (<— Eng.), voor de definitie zie krijgsheer*.
Krijgsheer is de letterlijke vertaling van 'warlord', een uitdrukking die vroeger alleen werd gebruikt ter aanduiding van de Chinese generaals die
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ui her eerste kwart van deze eeuw met elkaar slag
leverden.
HP/De Tijd, 11-12-92
Het mag duidelijk zijn dat deze stap, die vooral
voor het nog altijd gammele Moldavische leger
gunstig is, een klap in het gezicht van Moskou betekent. Des te meer, als men zich realiseert dat tot
nu toe alleen het piepkleine Abchazië zich tot een
militair verdrag met Moldava - overigens zonder
enige waarde - liet verleiden. De politici koersen
aan op escalatie. Het zijn de 'warlords' die de
marsrichting bepalen, en die aansturen op een conflict, ditmaal mogelijk grootschaliger en bloediger
dan voorheen.
Elsevier, 13-03-93
Daar is het wachten op een vergeldingsaanval
van VN-troepen, eventueel bijgestaan door Amerikaanse luchtmacht, op bolwerken van Somaliës
voornaamste warlord, Mohammed Farah Aidid.
Trouw, 11-06-93
De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Pakistan en Frankrijk hebben de Somalische warlord
Aidid verantwoordelijk gesteld voor het bloedbad
donderdag in Mogadishu.
de Volkskrant, 11-09-93
De hierbij behorende ontwrichte economie noopt
de boeren in dit land over te gaan tot de teelt van de
grondstoffen voor drugs, omdat dit nog de enige
gewassen zijn die een inkomen opleveren. Dit onder het goedkeurend oog van de Afghaanse 'warlords' die van de lucratieve opbrengst hun wapenarsenalen aanvullen.
Nieuwe Revu, 19-02-97
wastelandparty (<— Eng.; naar de gelijknamige
p a r t y ' s in de A m s t e r d a m s e discotheek Roxy),
feest w a a r openlijk seks w o r d t bedreven door
deelnemers in kinky* kledij. Jeugdtaal.
Dat deed-ie voor Manfred Langer in de iT, op Ibiza in de discotheek Ku en sinds vorig jaar organiseert hij samen met zijn partners van de Richter de
maandelijkse Wasteland-party.
Nieuwe Revu, 20-06-96
Maar ik bezoek ook geen parenclubs of Wasteland-party's. Tenzij het voor m'n werk is.
Nieuwe Revu, 12-03-97
-watcher (<— Eng. 'bespieder, w a a r n e m e r ' ) , iem a n d die een bepaalde trend, een bepaald ond e r w e r p of persoon van dichtbij volgt. Sinds
eind jaren zeventig. —> trendwatcher*.

De affaire-Dolgenbrodt trekt inmiddels weer internationaal de aandacht van kritische 'Duitslandwatchers'.
De Morgen, 15-02-97
Bij Binnenhof-watchers overheerste tot voor kort
de opvatting dat het kabinet-Kok de kleur had van
de Mercedes waarmee D66-leider Hans van Mierlo zich na de geslaagde formatie triomfantelijk
over het Binnenhof liet rijden: lila.
HP/De Tijd, 28-02-97
De vraag voor sociologen (en etiquette-watchers)
is nu: is Nederland er sinds de jaren zestig onbeschaafder op geworden? Is er, met andere woorden, sprake van de-civilisering? Ook voor etiquette-watchers is dat een belangrijke vraag.
Elsevier, 21-06-97
watcho, kruising tussen een watje* en een macho* . Jeugdslang.
Nazorg door professionele 'psychotraumabegeleiders' - nablussen, zeggen de mannen voor de
grap - is nu vaste gewoonte. En ze schamen zich
niet voor het etiket 'watcho'. 'Als ze het niet verwerken, komt het er toch een keer uit,' zegt Hofma.
NRCHandelsblad,
30-01-98
waterballet, gelegenheid waarbij met veel w a t e r
w o r d t gemorst; sportwedstrijd o p een kleddernat veld.
In het waterballet tegen PSV klom Ajax iets omhoog uit het diepe dal.
Elsevier, 15-10-88
waterbus, snelle c a t a m a r a n b o o t , ingezet als
o p e n b a a r vervoermiddel over water. Begin
1998 m o e t e n waterbussen de zes gemeenten
van de waterrijke Drechtse agglomeratie met elkaar verbinden.
Bij de opening van het Muziektheater in Amsterdam wordt een 'waterbus' ingevoerd die 's avonds
gaat varen van Amsterdam-Noord naar het theater
en het Rembrandtplein. De 'Annemieke' heeft gisteren haar eerste feestelijke proefvaart gemaakt.
De bus is een initiatief van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf, dat een proef van een halfjaar neemt
met de Annemieke. Dagelijks wordt in de avonduren, van half acht tot half twee, een uurdienst onderhouden. De waterbus kan honderd vijftig passagiers vervoeren, die voor een retourtje vijf gulden betalen.
NRC Handelsblad, 22-08-86

De waterbus biedt plaats aan ongeveer negentig
passagiers, de fast ferry aan 250. In tegenstelling
tot ander openbaar vervoer zal het makkelijk zijn
de fiets mee te nemen.
HP/DeTijd,
14-02-97
watermanagement, alle transport-, gezondheids- en milieuaspecten van de waterhuishouding. De t e r m zou in september 1997 gelanceerd zijn door k r o o n p r i n s Willem-Alexander
tijdens een televisiegesprek met Paul W i t t e m a n .
H e t w e r d d o o r hem gedefinieerd als een 'gevecht tegen w a t e r of een gevecht voor te weinig
water, je k a n er alles mee d o e n ' . Jansen en Roza
(1995) citeren evenwel de Volkskrant van 300 1 - 9 5 . De passie van de k r o o n p r i n s leidde in
Nederland tot de nodige hilariteit, m a a r in Jap a n w o r d t z o ' n vorstelijke hobby eerder norm a a l gevonden. Wijlen keizer H i r o h i t o hield
zich onledig met ' o n d e r w a t e r m a n a g e m e n t ' , in
het bijzonder met garnalen. Zijn zoon A k i h i t o
w o r d t algemeen beschouwd als een viskundige.
Onze kroonprins zoekt emplooi in het 'wate rmanagement' en Paul Witteman ('Pardon?') begreep
daar het fijne niet van. Niemand eigenlijk, want de
toelichting was minimaal. Een mooi woord trouwens, 'watermanagement', dat een hele voc-vloot
aan stoer-traditionele en modern-calculerende associaties oproept.
Trouw, 19-09-97
Beatrix mag blijven, maar Willem-Alexander
kan straks alleen tot staatshoofd worden gekozen
door het parlement. Z o niet, dan 'moet hij maar
een baan gaan zoeken in het watermanagement'.
Elsevier, 17-01-98
Watermanagement. Prachtig idee was dat, h^t
had iets absurdisch, het was kunst.
Elsevier, 21-02-98
waterscheiding, figuurlijk voor 'wezenlijk verschil in handelwijze, cultuur, mentaliteit'. Eigenlijk de scheidslijn tussen twee stroomgebieden.
Premier Lubbers ontkende gisteren op zijn wekelijkse persconferentie dat het CDA met zijn verkiezingsprogramma afstand neemt van het kabinetsbeleid. 'Ik zie het niet als een waterscheiding rhet
het huidige beleid.'
de Volkskrant, 27-08-93
Hij (Ruud L u b b e r s - M D C ) heeft met hart erj ziel
twaalf jaar het land geregeerd. Dan is het niet leuk

om te horen te krijgen dat er nu eindelijk knopen
moeten worden doorgehakt. Maar zo was het ook
niet bedoeld. Die term 'waterscheiding' sloeg erop
dat de wereld sinds 1989 fundamenteel was veranderd: dat de Berlijnse Muur was gevallen, dat de
Navo niet meer dezelfde functie vervulde als vroeger, dat we nu met onvoorspelbare ontwikkelingen
als de oorlog in Bosnië en de asielzoekersstroom te
maken hadden.
Vrij Nederland, 23-04-94
'Ik ben niet in paars,' zegt PvdA-fractievoorzitter
Jacques Wallage. 'Nooit geweest ook. Maar sociologisch zou het best een grotere waterscheiding
kunnen zijn dan we denken.'
HP/DeTtjd,
19-12-97
watje, pejoratief voor 'halve zachte; doet je;
slappeling'. Aanvankelijk jeugdtaal, nu meer
algemeen slang.
Watje. Sloom, zacht persoon, studiebol.
Kristiaan Laps: Nationaal
scbeldwoordenboek,
1984
Het was haar opgevallen dat sommige jongensfans tot de categorie 'watjes' behoorden.
Oor, 17-12-88
... populair bij gladjanussen en watjes.
Muziek Express, februari 1989
Watje. Een timide figuur of een sukkel. 'Dat is me
toch een watje.'
Mare Hofkamp en Wim Westerman: Aso's, bigi's,
crimi's...Jongerentaalwoordenboek,
1989
Het doet namelijk overal pijn en dan roep je:
'wees eens bruut, man, want anders ben je een watje.'
Trouw, 28-05-93
Arme staatssecretaris. Ze vinden hem 'zielig'
(VVD), hij is een 'watje' (D66).
HP/De Tijd, 22-11-96
Binnen de jongerencultuur is het praktisch geaccepteerd om te drinken, te blowen en XTC te slikken. Jongeren die daar niet aan meedoen, zijn al
gauw 'watjes' en 'softies'.
Nieuwe Revu, 19-03-97
De boodschap is duidelijk: wie als man aan de
cosmetica gaat, is heus geen watje.
Elsevier, 21-02-98
wave (<— Eng.), golfbeweging die o n t s t a a t o p de
tribune in sportstadions en concertzalen w a n neer het ene na het andere deel van het publiek
o p s t a a t , de a r m e n heft en vervolgens weer gaat
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zitten. De volledige benaming is eigenlijk Mexican" wave en refereert aan het eindtoernooi
voor de wereldbeker voetbal in 1986 te Mexico, toen dit fenomeen zich voor het eerst voordeed.
Het wachten tussen het voorprogramma Madhouse en de verschijning van de kleine man uit
M inneapolis werd door het publiek bekort met een
nouveauté voor rockconcerten: de 'wave' is van de
voetbalwedstrijd overgeslagen naar het rockconcert, want beide plegen zich sinds kort in dezelfde
massale omgeving af te spelen. Welgeteld negen
maal ging de golf het stadion rond, met een gemiddelde omlooptijd van tien seconden.
NRCHandelsblad,
20-06-87
Het publiek dat een kaartje voor de eerste avond
heeft weten te bemachtigen heeft er duidelijk zin
in. Vanaf een uur of acht spelen zich ongekende taferelen af in het op orders van Zijne Koninklijke
Hoogheid met stoelen volgezette stadion. Spreekkoren, ritmisch handgeklap, maar ook een nouveauté: de van de wereldkampioenschappen voetbal bekende 'wave'. Een spelletje van tegelijk gaan
zitten en opstaan, waarbij er een prachtige golfbeweging door het stadion trekt.
Het Parool, 20-06-87
De wave was bij popconcerten al niet nieuw
meer; anderhalve week voor Prince optrad werd de
wave ook al uitgevoerd bij het concert van Genesis
in het Feyenoordstadion ( n juni).
de Volkskrant, 27-06-87
Terwijl de 'waves' door Utrecht en Rotterdam
golfden en duizenden aanstekers ritmisch aan en
uit knipten, deed Prince een serie optredens die
stuk voor stuk het predikaat 'Concert Van De
Eeuw' verdienden...
Popfoto, augustus 1987
In afwachting van het hoofdprogramma doodt
het ongekend gedisciplineerde atletiekpubliek heel
rustig de tijd. Plotseling waart de 'wave' door het
stadion en tot hilariteit van de overige toeschouwers staan zelfs de ere-tribuners en masse op.
Haagse Post, 03-09-88
Dat kwartier luistert een volle Kuip naar de
harpmuziek van Andreas Vollenweider. Men doet
nog maar eens een 'wave' om zichzelf warm te
houden.
Oor, 16-06-90
Op de brug over de Maas voert de groep demonstranten de Mexicaanse 'wave' uit.
De Morgen, 03-04-93

Als de poort opengaat, is het net of er een voetbalstadion volstroomt. De laatste keer maakten ze
de 'wave'. Ik stond me om te kleden en toen ik ging
kijken, ging er een wave door de hele zaal.
HP/De Tijd, 09-09-94
De 'nieuwe' bewoners introduceerden de wave
op het centre court en de sfeer was on-Engels.
Trouw, 27-06-97
waven, een wave* doen.
Als de maestro het Warsaw Concerto inzet, beginnen ze op de tribunes te waven!
Nieuwe Revu, 07-11-91
Web, (het), het volledige
hypertekst*-systeem
w a a r v a n Internet* gebruik m a a k t , te vergelijken met een e n o r m spinnenweb. M e t behulp
van een zgn. browser* k u n n e n d o c u m e n t e n
w o r d e n gelezen. H e t Web werd in 1989 ontwikkeld d o o r Tim Berners-Lee aan een Z w i t sers onderzoeksinstituut en is helemaal tekstgeoriënteerd (het zgn. http-protocol,
waarbij
http staat voor hypertext title page). —> world*
wide web.
Netscape is marktleider op het gebied van bladerprogramma's voor het Wereldwijde Web, meestal
kortweg 'het Web' genoemd.
HP/De Tijd, 23-08-96
Maar de rechter stelde de PTT in het gelijk. Vuurwerk mocht zijn telefonische inlichtingendienst
niet langer via het Web aanbieden en werd bovendien veroordeeld tot een boete van 15.000 gulden.
HP/De Tijd, 20-09-96
webben, gebruik m a k e n van het Web*.
Ze surfen en webben en droppen en waven en raven net zo heavy als de kids waarvoor ze werken.
HP/De Tijd, 20-10-95
Wie tegenwoordig niet webt of faxt is een randdebiel.
HP/De Tijd, 19-09-97
webbrowser, voor de definitie zie browser*.
De laatste verzorgen tegenwoordig de felbegeerde interactiviteit met uw webbrowser door zich op
uw pc te nestelen...
Personal Computer Magazine, december 1997
webcam (<— Eng.), zie tweede citaat.
Al had het vaak weinig om het lijf, de webcam
gaf een nieuwe realiteit weer. Een niet-gecompri-

meerde realiteit, trager maar directer, en daarom
levensecht.
HP/De Tijd, 16-01-98
Omdat webcams, de kleine videocameraatjes die
je boven op een pc of tv plaatst, er ook leuker kunnen uitzien, pakt Philips uit met deze grappige
usB-pc video camera's.
NetWerk, mei 1998
Op de per e-mail gestelde vraag of de webcarh
zijn ego streelt, antwoordt hij: 'Het streelt miji)i alter ego.'
Elsevier, 26-06-98
webpagina, pagina o p het Web*.
Iemand die bijvoorbeeld webpagina's zit te bekijken, besteedt al snel meer dan de helft van zijn online tijd aan het doornemen van de informatie die
op de pagina staat.
PC-Active, april 1997
webradio, software w a a r m e e o p het Internet*
geluidssignalen k u n n e n w o r d e n verspreid en
beluisterd. Anders d a n bij het in zijn geheel
downloaden* of ophalen van zulke geluidsbestanden, waarbij het gemakkelijk een half uur
kan duren alvorens deze beluisterd k u n n e n
w o r d e n , kan de ontvanger de bestanden nu meteen afspelen. Webradio is sinds 1998 mogelijk
geworden dankzij het Amerikaanse bedrijf
RealAudio.
Het fenomeen web-radio is inmiddels ook tot
Nederland doorgedrongen. Een aantal commercie
Ie radiostations waaronder Radio 538 kan via
ternet beluisterd worden en de NPS bundelt op
ternet de programma's die het via de vijf publieke
radiostations uitzendt, waaronder uitzendingen
voor Turken en Marokkanen.
Elsevier, 30-05-98
website (<— Eng. 'weblokatie'), plek o p het
Web* (het world* wide web; Internet*), die
door iedereen over de hele wereld kan w o r d^n
geraadpleegd. O o k k o r t w e g site*.
Ook bierbrouwer Grolsch is al sinds begin 1^95
actief met een eigen website.
Elsevier, 05-10-96
Grote filmmaatschappijen zoals M G M , Warrjer
Brothers of Touchstone hebben het wel heel makkelijk om hun website aantrekkelijk te maken.
Clickx, 10-10-96
Voor vijftien dollar per maand hebben abonnees

al toegang tot zo'n tweeduizend 'deugdzame' web
sites, zoals die van het Witte Huis en het blad PC
Magazine.
Elsevier, 23-11-96
Websites zijn grofweg in drie categorieën te verdelen: commercieel, hobbyistisch en onbeheerd.
Personal Computer Magazine, januari 1997
Ze was de eerste VN-ambassadeur met een eigen
website.
Opzij, februari 1997
Meer dan 800 websites zijn gewijd aan actrice
Sandra Bullock.
NetWerk, april 1997
De website van het Britse koninklijk huis op internet is een doorslaand succes.
Trouw, 09-05-97
websurfen, voor de definitie zie surfen'.
Kent u dat? Je bent een beetje aan het websurfen
en plotseling verschijnt er abracadabra op het
scherm.
PC Magazine, juli/augustus 1996
Een avondje websurfen kan risico's inhouden
voor je portemonnee, je computer en je privacy.
Computer .'Totaal, januari 1997
Websurfen kan gevaarlijk zijn. In het laatste deel
van deze serie kijken we naar persoonlijke Webgevaren.
ComputerlTotaal, februari 1997
Voor elektronische correspondentie met het buitenland en websurfen zul je nog steeds moeten terugvallen op je internetprovider.
Personal Computer Magazine, mei 1997
web-tv, televisietoestel w a a r o p men, met behulp van een ontvangstkastje,
Internet'-pagina's (beeldvullend) weer kan geven. Er is verder
geen aparte r a n d a p p a r a t u u r voor vereist. De
afstandsbediening is meestal een draadloos
toetsenbord. In Nederland werd w e b - t v eind
1998 aan de c o n s u m e n t a a n g e b o d e n . In de Verenigde Staten is het a p p a r a a t inmiddels ingeburgerd. D a a r zijn al tachtigduizend abonnees.
Meer dan honderd kanalen via de satelliettelevisie. Een elektronische krant-op-maat. Internetten
in de huiskamer met de web-tv.
Elsevier, 02-08-97
Straks is de televisie niet meer die zwarte doos,
maar je kunt er bijvoorbeeld mee bellen, faxen, tegenaan praten en met Web-tv kun je communiceren.
Vrij Nederland, 20-12-97
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Hen alternatief voor de computer is w t n 1 v. een
opzetkastje dat in combinatie met een televisietoestel voor toegang tot Internet kan zorgen.
HP/DeTijd, 21-0H-9H
webzine, magazine o p het world* wide web;
elektronisch tijdschrift.
Maar Silicon Alley denkt een niche te hebben gevonden door zich niet op technologische innovatie
te richten, maar op 'content', dat wil zeggen inhoudelijke toepassingen, zoals het ontwerpen van
websites, webzines (elektronische tijdschriften),
databanken en cd-roms.
Elsevier, 3 1-01-98
Mij verbaast dat, want voor mij is San Francisco
zelf toch nog altijd Cyberville, home van de digitale burger, van 'Salon', het beste webzine, van 'Wired', kroniek van de digitale revolutie en van de
computerindustrie.
NRC Handelsblad, 12-05-98
weekendvader, vader die, al d a n niet na een
echtscheiding, zijn kinderen slechts tijdens de
weekends ziet.
Wat de aanleiding voor de breuk ook is: het moment dat het nieuws aan de kinderen wordt overgebracht, is een mijlpaal voor elke aanstaande weekendvader.
Elsevier, 03-06-95
wegbranden: niet weg te branden, v o o r t d u r e n d
en onvermijdelijk aanwezig. Deze u i t d r u k k i n g
werd in de loop van de jaren tachtig populair.
Troonrede na troonrede leken ze niet weg te branden uit het politieke debat.
Vrij Nederland, 04-01-97
wegfietsen, overschakelen naar een ander tvp r o g r a m m a , zappen*.
Zo rond kwart voor negen ben ik toch weggefietst, naar de BBC bijvoorbeeld waar Jeremy Paxman dat programma 'Did you see?' heeft.
HP/De Tijd, 22-11-91
wegkapitein, ervaren wielrenner die de kneepjes
van het vak verstaat en de k o p m a n of ploegleider bijstaat. —> beschermd*
renner.
Wegkapitein, neemt in bepaalde situaties het heft
in handen en dirigeert de ploeg. Het is een heel andere functie dan de, niet bestaande, rol van leermeester.
Jan Zomer: Het groene wielerboekje, 1989

Jean Stablinski, die wegkapitein van de Franse
ploeg was geweest.
Benjo Maso: Het zweet der goden, 1990
Vandaar dat ik, in overleg met wegkapitein Hervé, besloten heb om Didier Rous vooruit te sturen
en volledig op de ritzege te mikken.
De Morgen, 23-07-97

ook wel t.a.v. het kwijtraken van leden, schoolleerlingen enz.
Ook het 'weglek-effect' bij fuserende basisscholen - leerlingen die naar aanleiding van de sarhenvoeging naar een andere school verhuizen - geeft
aan dat niet iedereen de grotere schaal met gejuich
ontvangt.
Elsevier, 13-11-93

weglekeffect, zie eerste citaat. —> uitverdienef-

fect*.
Weglekeffecten: hogere uitgaven voor subsidies
en sociale uitkeringen als gevolg van inkomensdalingen door de algemene economische ontwikkeling of door bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Als bijvoorbeeld door verlaging van sociale
uitkeringen het inkomen van de ontvangers daalt,
krijgen meer uitkeringsontvangers hogere aanspraken op individuele huursubsidie. De hogere
uitgaven voor huursubsidie vormen dan een weglekeffect.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
1985
Weglekeffecten: Bij het vaststellen van financiële plannen en het opmaken van begrotingen
is men niet zeker dat alles wat voorgenomen
en/of besloten wordt altijd verloopt overeenkomstig de besluitvorming. Dikwijls ontstaan er
als gevolg van bepaalde gebeurtenissen of handelingen effecten, die leiden tot het wegvloeien
van gelden, waarvan men de omvang niet kan
berekenen of schatten. Daarom spreekt men in
ambtelijke en politieke kringen nog al eens over
het zogenaamde weglekken van geld. Men heeft
dat wel voorzien, er soms ook rekening mee gehouden, maar het is niet opgenomen in de berekeningen.
Dick Houwaart en Willem Breedveld: Bestuurderstaai, 1991
De gesprekken die de commissie met allerlei betrokkenen heeft gevoerd, bieden soms boeiende
doorkijkjes, zo blijkt uit de bijlagen. Z o meldt Simons' voormalige topambtenaar R. Scheerder,
nauw bij de stelselherziening betrokken, dat tijdens het interdepartementale overleg een ambtenaar van Sociale Zaken als enige taak had de 'weglekeffecten' naar de bijstand in de gaten te houden
(mensen die de kosten van de zorg niet konden betalen, zouden een beroep kunnen doen op de bijstandswet, dat wilde Sociale Zaken voorkomen,
red).
de Volkskrant, 25-03-94

wegschminken, figuurlijk voor '(stilletjes) ^ e g nemen, doen verdwijnen'.
Cabaret was een tijdje weggeschminkt, ma4r
bloeit nu als nooit tevoren.
Elsevier, 26-05-88
wegwerpcamera, goedkope camera die mer^
slechts eenmaal kan gebruiken.
Het idee is natuurlijk niet nieuw: de wegwerpcamera heeft achtereenvolgens Amerika en Japan
stormenderhand veroverd. Maar nu is er eentje van
eigen makelij, de Agfa Le Box. Er valt ook wel wat
te zeggen voor het systeem waarbij je zo'n ding
koopt in de fotowinkel en het geheel dan weer aflevert om de foto's te laten ontwikkelen: het systeem
is uiterst simpel te bedienen en je kunt het overal
gebruiken waar je geen dure camera's mee naartoe
wilt nemen.
Cosmopolitan, maart 1993
De term 'wegwerpcamera' kan, zo wijzen de cijfers uit, ook nog anders worden opgevat. Van de
8,3 5 miljoen fototoestellen in ons land, ligt b: jna
een kwart ongebruikt in de la, terwijl in 1991 nog
negentig procent van alle toestellen actief werd gebruikt.
Elsevier, 12-04-97
weigeryup(pie), pejoratieve aanduiding van een
dienstplichtige die een beroep deed o p de Wet
Gewetensbezwaren Dienstplicht, niet zozeer
uit pacifistische overwegingen, m a a r eerder o m
vertraging in zijn carrière te v o o r k o m e n . Hij
zocht, soms met de h u l p van d a a r i n gespecialiseerde juristen, systematisch n a a r (strafrechtelijke) procedures die h e m weer jaren respijt opleverden - bijvoorbeeld door doelbewuste weigering om een dienstbevel o p te volgen. Meestal ging het o m een hoger opgeleide jongere. Enkele jaren na de afschaffing van de dienstplicht
staat een aantal weigeryuppies nog steeds bloot
aan strafvervolging. —> yup (pie) *.
Defensie had academicus Charles ingedeelq bij
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de categorie 'weigeryups'. Bij het ministerie hebben ze schoon genoeg van het soort dienstplichtigen dat via allerlei juridische procedures onder de
militaire dienst probeert uit te komen.
Het Parool, 12-01-92
Alex Sheerazy, woordvoerder van de soldatenvakbond V V D M : 'Ik vind die weiger-yuppies wel
een elitaire gebeurtenis. Niet iedereen kan zomaar
dat geld ophoesten.'
Nieuwe Revu, 20-01-93
Momenteel zitten al 600 a 700 zogenoemde 'weiger-yuppen' in de strafrechtelijke pijpleiding.
Nieuwe Revu, 28-06-95
Hij hoopte uit dienst te blijven en snel een baan te
vinden. Duizenden weigeryuppen, veelal hoog opgeleide jongeren die om economische redenen niet
in dienst willen, slaagden in deze opzet.
de Volkskrant, 13-07-95
Nog maar zeven halflege kazernes kennen een
opkomst van dienstplichtigen, veelal piepjonge
soldaatjes en een enkele verdwaalde weiger-yup.
Elsevier, 17-02-96
Sorgdrager schort straf weigeryup op.
NRCHandelsblad,
29-04-97
weilandbioscoop,-winkel, buiten de stadskern
gelegen bioscoop of winkel, vaak met een grote
parkeerruimte.
Het Cannon-concern wil in de Randstad grote
bioscoopcomplexen met tien tot twintig zalen bouwen, die aan de stadsranden zullen moeten verrijzen. In Amsterdam komen voor het filmbedrijf in
principe drie plekken in aanmerking voor dergelijke 'weilandbioscopen': Amsterdam-Noord,
-Zuidoost en het gebied richting Badhoevedorp.
Het Parool, 25-06-88
O p zich rechtvaardigen ze allerminst het in de as
leggen van allerlei weilandwinkels, maar ze geven
aan dat de brandstichters nog in gesprek willen
blijven op de gemeenschappelijke grond van een
denkpatroon dat voortkomt uit de Franse Revolutie.
Haagse Post, 03-09-88
weird (<— Eng.), excentriek, raar, gek. Vnl.
jeugdtaak
Een pluspunt is dat de emmer van Convict niet
overloopt van bruisende decibellenfokkerij, doch
goed gevuld is met bedachtzame, weirde hardrock.
Backstage, november 1985
Amsterdam is soms ook weird, niet eng, grieze-
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lig, absurd of unheimisch, maar iets tussen dat al
les tu.
Haagse Post, 21-12-85
Rn het is even wennen (gezegd van een plaat M D C ) . Zeker is alles weer even weird fen toch toegankelijk).
Vinyl, september 1986
Want The B-52's halen hun inspiratie uit die 'sixties': ze zien er lekker 'weird' uit...
Muziek Express, augustus 1987
'Speed Demon', zit boordevol weirde effecten...
Hitkrant, augustus 1987
... een weirde, stompzinnige visie op countrymuziek.
Oor, 26-03-88
weirdo;weirdie (<— Eng.), pejoratieve jeugdtaal
voor 'mafketel, excentriekeling'.
... echte weirdos als Frank Zappa of Henry Cow.
Oor, 12-01-8 <)

Ook een 'weirdo' als Captain Beefheart wijdde
een song aan 'de weg met de gele bakstenen' die
naar de Smaragden Stad leidt.
de Volkskrant, 5-10-85
... knoppenweirdo Bill Laswell.
Backstage, maart 1986
Het humoristisch bedoelde stelletje weirdo's van
'The Monochrome Set'.
Vinyl, september 1986
De vier 'weirdo's' van Kraftwerk hebben namelijk robots laten maken die er echt precies uitzien
als zij zelf.
Muziek Express, januari 1987
De drie 'weirdo's' uit Minneapolis winden er
geen doeken om.
Humo, 18-06-87
wensdenken (<— Eng. wishful thinking), de toekomst hoopvol tegemoet zien; zijn wensen voor
waarheid h o u d e n . H i e r v a n afgeleid is wensge-

dachte.
De Morgen nam het initiatief om, wars van subjectieve interpretaties of wensdenken, te peilen
naar wat de Belgische bevolking op dit ogenblik na
het overlijden van de vijfde koning der Belgen,
denkt over de rol van zijn opvolger.
De Morgen, 14-08-93
Maar in de politieke spekulaties wordt allerlei
wensdenken telkens weer doorkruist door simpele
cijfers: zoals het parlement nu is samengesteld
heeft de progressieve oppositie geen meerderheid...
De Morgen, 25-11-94

'In de folders en rapporten wordt veel wensdenken verwoord,' zegt Edwin Zweers uit Stokkum,
die vorig jaar afstudeerde op de Nederlandse geschiedenis van Eken.
HP/DeTijd,
08-05-98

Kommerciëel draagmoederschap wijzen alle drie
de ministers van de hand. Dat geldt niet alleen voor
de kommerciële bemiddeling tussen wensouders
en draagmoeder, maar ook voor een draagmoeder
die voor het baren van een kind geld vraagt.
De Morgen, 10-09-88

wenskin, zie citaat.
'Wat zijn rimpels en plooiingen op je lijf toch
mooi. Vooral als je net wakker bent en in de spiegel
kijkt, zie je goed de fraaie afdruk van het hoofdkussen op je gezicht,' zegt Wendie Brokkelkamp.
Geïnspireerd door deze gewaarwording begon
zij anderhalfjaar geleden 'wenskins' te maken,
rubberen versiersels die op de huid worden geplakt.
Trouw, 20-08-93

Hoewel schriftelijke overeenkomsten tussen een
draagmoeder en wensouders geen rechtsgeldigheid
hebben, moet de rechter in voorkomende gevallen
beslissen welke waarde aan zo'n contract moét
worden toegekend.
de Volkskrant, 15-09-88
Draagmoeders en wensouders lopen doorgaans
niet te koop met hun plannen.
Opzij, november 1988
Ouders die een kind met behulp van de moderne
technieken wensen te krijgen, worden wel de
'wensouders' of de 'sociale ouders' (sociale vader
of sociale moeder) genoemd. De term wensouder
heeft misschien wel als ondertoon, aan te geven
dat ouders die zoveel moeite doen een kind te krijgen, dit kind ook wel erg graag willen en dus goede
ouders zullen zijn, misschien wel betere dan de gemiddelde natuurlijke ouder.
René Hoksbergen: Hoe vergaan we? Moderne
voortplanting in feitelijk en ethisch perspectief,

wensmoeder, v r o u w die zelf geen kind kan krijgen en d a a r o m een beroep doet o p een draagmoeder*. D o o r d a t sp ermab anken* tegenwoordig o p het Internet* adverteren, kan de wensmoeder o p het Web* de d o n o r uitzoeken. Desgewenst w o r d t diens volledige doopceel gelicht
en w o r d t m e n zelfs over zijn psychische gesteldheid geïnformeerd.
Een draagmoeder kan zwanger worden door
naar bed te gaan met de man of de vriend van de
'wensmoeder', of ze wordt door kunstmatige inseminatie zwanger.
Vrij Nederland 22-11-86
De kunstmatige bevruchting van de eicellen van
de wensmoeders en de implantatie van de embryo's gebeurden in een Zwitserse kliniek, omdat
dat in Italië is verboden.
Trouw, 24-10-97
Z o wordt het eitje van vrouw A bevrucht met het
zaad van de echtgenoot van wensmoeder B, en via
de baarmoeder van vrouw C op de wereld gezet.
HP/De Tijd, 12-06-98
wensouders, stel d a t onvruchtbaar is en d a a r o m
een beroep doet o p een draagmoeder*.
Zowel vroeger als nu zien we dus een vrij groot
leeftijdsverschil en verschil in sociaal milieu tussen 'draagouders' en 'wensouders'.
Het Parool, 21-02-87
Zolang er geen wettelijke regeling is voor draagmoederschap zullen notarissen contracten moeten
maken waarin de rechten en plichten van de draagmoeder en de wensouders worden vastgelegd.
NRCHandelsblad,
09-04-88

1995

Een contract tussen wensouders en draagmoeder
is echter niet afdwingbaar.
Trouw, 16-05-97
wereldmuziek, verzamelnaam voor folkloristische muziek uit alle landen van de wereld. H e t
betreft vnl. etnische en niet-westerse muziek.
Erg populair sinds de tweede helft van de j^ren
tachtig.
Steeds vaker lees of hoor je het. World music, Wereldmuziek dus, maar de Nederlandse vertaling
wordt zelden gebruikt. Te statisch en oubollig zeker, en associaties oproepend met educatieve doeleinden. Want de gebruikers van dit begrip zijn niet
afkomstig uit het Tropenmuseumcircuit, maar uit
de hoek van de populaire muziek.
de Volkskrant, 16-09-88
Natuurlijk zijn verschillende vormen van wereldmuziek vaak verbonden met een levensbeschouwing die ons in eerste instantie vreemd is, m a i r die
band is minder problematisch dan het lijkt.
Het Parool, 01-09-90
Er is de 'authentieke' wereldmuziek die in dé^ jonge staten van de derde wereld als middel dient om
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de nationale trots en onafhankelijkheid te bevestigen.
Oor, 25-01-92
Wereldmuziek verdient een beter geïnformeerd,
een geëngageerder publiek, was deze maand de
conclusie van het Womex-congres in Berlijn.
de Volkskrant, 28-10-94
Was juni wegens de vele festivals de wereldmuziekmaand bij uitstek, november lijkt vanaf heden
dat predikaat te gaan overnemen.
Trouw, 01-TT-96
Weston speelde al 'wereldmuziek', lang voordat
die term was uitgevonden.
Vrij Nederland, 04-01-97
wereldmuzikant, m u z i k a n t die
wereldmuziek"
beoefent.
Op het North Sea Jazz Festival treden steeds meer
'wereldmuzikanten' op, zoals Youssou N ' D o u r ,
Sergio Mendes, Zap M a m a en Miriam Makeba.
NRC Handelsblad, 04-07-97
werelds, informele jeugdtaal voor 'geweldig,
prachtig, m o o i ' . Sinds het begin van de jaren
tachtig.
En wat er nog meer leuk aan hem is: hij heeft een
wereldse auto.
Nieuwe Revu, 05-08-98
wereldwijd web (<— Eng. world* wide web),
voor de definitie zie (het) Web*.
De inwoners van Amsterdam hebben voor een
Internetaansluiting via de kabeltelevisie een bedrag over dat tussen de vijftig en honderd gulden
per maand ligt. Dat is de belangrijkste conclusie
van de enquête die A2.000, de kabelmaatschappij
van Amsterdam en omstreken, hield onder bezoekers van het Wereldwijde Web.
HP/De Tijd, 01-11-96
werkendeweg, al doende. Deze informele uitd r u k k i n g is een van de vele bedenksels van premier R u u d Lubbers. Z e dateert uit de periode
van de formatie van 1 9 8 9 . D 6 6 moest w o r d e n
uitgestoten als w e r k e n d e w e g zou blijken d a t de
partij een belemmering v o r m d e voor de coalitie
tussen C D A en PvdA. —> Lubberiaans*.
Dan wordt er eerder gezegd: o.k. ze hebben op
dit moment nog niet zo veel ervaring, maar dat
komt 'werkendeweg' nog wel.
Opzij, februari 1992
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Door overal ter wereld bemiddelend en ordenend
m te grijpen lijkt hij 'al werkende weg' een New
World Order tot stand te willen brengen, waarvan
de opzet niet bij voorbaat vast staat, maar waarvan
de contouren zich wel zullen aftekenen naarmate
het breiwerk van geslaagde Amerikaanse projecten
zich ontvouwt.
HP/DeTijd,
22-08-97
We gaan gezellig op naar de achttien miljoen inwoners en integreren al werkendeweg de almaar
wassende stroom buitenstaanders uit den vreemde
in onze knusse aangeharkte polder.
Elsevier, 1 f-r 1-97
Dat de Japanse economie al enkele jaren een uiterst bescheiden groei vertoont, maakt het bovendien moeilijk 'al werkende weg' die oneffenheden
te corrigeren.
HP/De Tijd, o 5- -12-97
Lubberiaanse begrippen als 'inspanningsverplichting', 'positieve grondhouding' en 'werkendeweg' werden razend populair in de zakelijke conversatie.
Elsevier, 25-04-98
werpster, h a n d w a p e n ; w e r p t u i g in de v o r m van
een ster. O o k wel ninjaster (zie ninja*) genoemd.
De werp-ster of shurigen is een slimme variant
op het werpmes. Men pakt de ster bij een van de
scherp geslepen punten en gooit hem richting doel.
Tijdens de worp draait de ster in de lucht. De
draaiing van de worp garandeert dat een van de
punten doel treft.
NRC Handelsblad, 18-09-87
Waar komt die werpster vandaan, behalve dan
uit de hand van de werper? Uit Korea, Taiwan of
enig ander land, van heel ver dus. Werpsterren zijn
in veel winkels nogal gemakkelijk verkrijgbaar (er
hoeft geen lidmaatschapskaart van een sportclub
te worden getoond, bijvoorbeeld); eveneens bij
postorderbedrijven die ermee adverteren, waarbij de werpsterren ook in buurlanden kunnen worden besteld, mochten ze in ons land verboden worden.
de Volkskrant, 03-10-87
Wessi(e) (<— Dui.), informeel voor 'West-Duitser'. —> Ossi(e)*.
Burenruzies, Ossie of Wessie, het speelt in Oderbruch geen rol. ledereen helpt elkaar.
NRC Handelsblad, 01-08-97

Je hebt in Duitsland niet alleen Ossies en Wessies,
je hebt ook noorderlingen en zuiderlingen.
Elsevier, 11-10-97
Bijna was het ventje als gevolg van hardvochtig
optreden van een wethouder (een Wessi, natuurlijk) verdwenen, maar dankzij harde acties van
Oost-Berlijners is het toch behouden.
Trouw, 27-03-98
Wetstratees (de taal van de Wetstraat), in België: schertsende aanduiding voor het politieke
jargon. In Nederland spreekt men van Binnenhofbargoens*.
Wetstratees. Het taaltje, het jargon, dat in de
Wetstraat wordt gehanteerd.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een zakwoordenboekje, 1994
Wetstratees is een term die slaat op het verhullend 'politique politicienne'-taaltje waarmee een
aantal politici zich graag onderscheidt van de andere burgers.
De Morgen, 07-01-95
Het 'Binnenhofbargoens' heet in België het 'Wetstratees'.
NRC Handelsblad, 23-06-95
Dan zwelt de borst lichtjes, verandert het vocabularium plots in een voor een stuk naar Wetstratees neigend brabbeltaaltje.
De Morgen, 21-03-98
wheelen en dealen (<- Am.-Eng.), ritselen; op
een slinkse wijze voor elkaar krijgen. Pejoratief.
Dat is wat anders dan een gouden handdruk
waarbij je het met wat 'wheelen en dealen' eens
wordt over een afkoopsom, die kan worden gebruikt als reserve voor de oude dag, als de korpschef weer een baan vindt.
Trouw, 03-10-97
Vertel mij wat over het wheelen en dealen tussen
journalisten en politici.
Elsevier, 25-04-98
wheelerdealer (<— Eng.), iemand die zich bezighoudt met wheelen* en dealen.
Er is rondom die Stopera een clubje ontstaan van
regelneven en 'wheelerdealers...'
Vrij Nederland, 07-12-85
whiplash (<— Eng. 'zweepslag'), aanhoudende
hoofd- en nekpijn door beschadiging van een

nekspier als gevolg van een verkeersongeval. In
medisch jargon spreekt men eveneens van acceleratieletsel van de halswervelkolom. Het eerste geval van het whiplashsyndroom werd al in
1923 beschreven in de medische literatuur. In
de Verenigde Staten sprak men destijds van
traffic light-disease 'stoplichtziekte', omdat
toen al duidelijk was dat de aanhoudende
klachten in de meeste gevallen veroorzaakt
moesten zijn door een achterwaartse aanrijding
van een stilstaande auto, waarbij het hoofd van
de inzittende van deze laatste onverwacht met
kracht naar achteren werd geslingerd.
Het lijkt onschuldig maar het kan in een fractie
van een seconde het leven veranderen: de whiplash.
Jaarlijks lopen tienduizenden mensen nekletsel op
als gevolg van een botsing of ander ongeval.
Elsevier, 13-05-95
De bureaus hebben namen als Positive Result en
Letselschade Groep Nederland. En ze proberen
met een steeds agressievere aanpak voor hun ei iënten tonnen te verdienen aan persoonlijk letsel ten
gevolge van verkeersongevallen. 345.000 gulden
voor een whiplash behoort tot de mogelijkheden.
Nieuwe Revu, 05-02-97
whirlpool («- Eng.), bubbelbad*. Sinds het bjegin van de jaren tachtig.
In buurthuizen wordt overdag en 's avonds ook
aan vele vormen van gym gedaan, alleen zijn daar
geen whirlpoolen en sauna's.
Opzij, december 1992
Een whirlpool van Lapiz, een olifant van ivojar...
Vrij Nederland, 08-08-98
whizzkid (<— Eng.), buitengewoon intelligente
jongere; knappe bol; jeugdige computerfreak.
Aanvankelijk werd de term Whiz Kids gebruikt
om een ploeg knappe jongelui bij General Motors aan te duiden. In Amerika raakte het
woord ca. i960 algemeen ingeburgerd. Het Engelse whizz zou geen afkorting zijn van wizzard
'tovenaar', maar eerder klanknabootsend zijn
gevormd om een zoemend geluid mee aan t^
duiden.—» nerd*.
Vijfenzeventig prominenten willen computers
voor tienjarigen. Maar wat is belangrijker: wbjizzkids of een lage staatsschuld ?
Elsevier, 08-02-97
Het lijkt een cynische grap; uitgerekend de alom
geprezen whizzkids zorgen door een vergetelheid
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voor de tot nog toe grootste investering ooit in de
informaticasector, die helaas geen frank zal opbrengen.
Knack, 25-06-97
Het zijn de jonge, overmoedige financiële whizzkids die dronken van het succes de risico's uit het
oog verliezen.
Vrij Nederland, 20-12-97
Hij hoort het probleem meewarig aan, heeft het
vanzelfsprekend niet eerder meegemaakt, maar zet
er wel onmiddellijk een van zijn whizz kids op.
PC-Koop, nr. 3/97
Toen begin jaren negentig de informatiseringsbranche in de problemen kwam, meldden zich weinig whizzkids aan de universiteit.
Elsevier, 07-03-98
whodunnit (<— Eng.), detectiveverhaal van het
genre-Agatha Christie, waarbij de lezer er aan
de h a n d van gegevens achter m o e t komen wie
een m o o r d gepleegd heeft. O o i t door Het Parool vernederlandst tot wiedeetut, m a a r die
t e r m sloeg niet aan.
Maar ik heb in de loop der jaren - ook al door
mijn ziekte - wat 'whodunnits' verslonden.
C. Buddingh': Wat je zegt ben je zelf, 1970
'De langstlopende whodunnit aller tijden' wordt
de mysterieuze dood van Toetanchamon wel eens
genoemd.
De Morgen, 12-05-94
Regelmatig wordt in deze whodunnit verwezen
naar een legendarische muzikant of liedje.
Nieuwe Revu, 16-10-96
De vraag bleef 2z afleveringen lang levensgroot
boven deze boeiende, knap verfilmde 'whodunnit'
hangen.
NRC Handelsblad,
14-02-97
Aardig 'whodunnit' moordmysterie-adventure,
waarin u zelf de verdachte bent en u uw onschuld
moet bewijzen.
Personal Computer Magazine, mei 1997
Speciaal voor zijn Nederlandse lezers schreef hij
de vlotte 'whodunnit' Rookoffer, een verhaal van
honderd pagina's als een film, voorzien van alle
Margoliningrediënten.
Elsevier, 14-06-97
wibocri, acroniem van
witteboordencriminaliteit. Deze informele term w e r d o p 10 november
1985 geïntroduceerd d o o r Van K o o t e n en De
Bie. De Bie vertolkte toen in een van h u n satiri-
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sche t v - p r o g r a m m a ' s de rol van directeur van
het alternatieve huis van bewaring Eikelglans,
w a a r criminele nette m a n n e n hun straf en heropvoeding ondergingen. Wibocri lag een paar
maanden op ieders lippen, om d a a r n a snel te
verdwijnen. In het midden van de jaren negentig was het w o o r d opeens terug. Van Kooten en
De Bie zijn de bedenkers van meer neologismen,
w a a r o n d e r doemdenken" ;]acobse" en Van Es;
krasse" knar; nieuw flinks; oudere'
jongere.
Het is heel waarschijnlijk dat het begrip 'wibocri'
net zo'n normale plaats in het Nederlands taalgebruik zal krijgen als het woord vertrossing. Het
enige verwarrende van wibocri is, dat er een voornaam in lijkt schuil te gaan van een personage dat
niets te maken heeft met hetgeen er mee wordt aangegeven (de belastingaffaire met staatssecretaris
Koning even daargelaten). Wibocri is een afkorting van witte boorden criminaliteit en werd gisteravond geïntroduceerd door Kees van Kooten en
Wim de Bie in het enige behoorlijke satirische programma dat de Nederlandse televisie kent. En
daarbij is het niet de bedoeling dat deze appreciatie
wordt opgevat a la in het land der blinden, want
daarvoor is het niveau van Van Kooten en De Bie te
hoog.
NRC Handelsblad, 11-11-85
witteboordencrimineel.
Volgens Zalm heeft paars er veel aan gedaan om
Wibocri's te pakken. Sterker nog, dankzij paars is
Han V., de directeur van het effectenkantoor
Leemhuis & Van Loon, afgelopen vrijdag gearresteerd.
HP/De Tijd, 31-10-97
wiebertje (ruitvormig soort dropje), t y p o g r a fisch symbool dat lijkt op z o ' n dropje.
'Meneer Van Ittersum verdient een wiebertje,' zo
schamperde een van de aandeelhouders, daarmee
verwees hij naar een strafmaatregel die de beurs instelde voor beursfondsen die teveel beschermingsconstructies opwerpen: een wiebertje voor de
naam in de officiële prijscourant.
de Volkskrant, 17-05-90
wielklem, metalen klem die door de politie of
door parkeerwachten rond een wiel van een
fout geparkeerde auto bevestigd w o r d t , zodat
de auto niet weg kan rijden. Tegen betaling van
het verschuldigde parkeergeld kan de klem los-

g e m a a k t w o r d e n . Vooral in A m s t e r d a m , w a a r
al in 1983 met de wielklem w e r d geëxperimenteerd, een op ruime schaal gehanteerd middel in
de strijd tegen foutparkeerders.
De kosten voor het losmaken van een wielklem
zullen in de meeste gemeenten ongeveer 150 gulden bedragen. Amsterdam heeft als eerste de hoogte bepaald van de boete die automobilisten vanaf
1 mei of 1 juni krijgen als zij geen geld in de parkeermeter hebben gedaan.
de Volkskrant, 03-02-90
Allen maakten bezwaar tegen de geplaatste wielklem en de daarmee verband houdende boete en
kosten.
HP/De Tijd, 20-06-97
Gemeenten moeten wielklemmen binnen een uur
nadat de boete is betaald verwijderen, anders kunnen de opgelegde kosten worden teruggeëist.
NRC Handelsblad,
12-05-98
wielklemmer, a m b t e n a a r die
wielklemmen*
a a n b r e n g t en verwijdert.
'Dus ik zeg tegen die zeiklijster van een wielklemmer, ik zeg: hee zeiker, ken je niet zien...'
hoorde ik. De wielklemmer ontleent zijn beroepsnaam niet aan een werkwoord 'wielklemmen',
maar direct aan de wielklem, zoals schipper en wetenschapper en tweewieler komen van schip en wetenschap en twee wielen.
NRC Handelsblad, 28-09-90
wieltjesplakker,-zuiger, wielrenner die v o o r t d u rend aan het wiel van een tegenstander blijft
h a n g e n , die achter h e m blijft rijden en nooit
zelf het kopwerk doet. De wieltjesplakker profiteert van de inspanningen van anderen, w a a r d o o r hij zelf zijn krachten k a n sparen voor de finale. Deze pejoratieve benaming w o r d t ook
verkort tot zuiger*.
Argentin is toch een beetje een wieltjesplakker,
maar dat komt ook omdat hij een tegenstander
miste om duels mee uit te vechten.
Vrij Nederland, 03-11-90
Verslaggevers die 's morgens over Eddy, 's middags over hem schreven en 's nachts van hem
droomden, begonnen Zoetemelk af te schilderen
als 'wieltjeszuiger', als 'rat' zelfs.
Ron Couwenhoven: Wielerklassiekers, 1990
In het begin van zijn carrière stond Argentin
vooral bekend als een wieltjeszuiger die zijn overwinningen in de sprint behaalde.
de Volkskrant, 17-04-93

Maar ook de Tour de France geniet zeer zeker
mijn belangstelling. Honderden rituitslagen kan ik
zo uit het blote hoofd opdreunen; ik ken de namen
van duizenden renners, sportdirecteuren, verzorgers, wieltjeszuigers, rassprinters, rode lantaarns
enFélixLévitan...
HP/De Tijd, 28-06-96
wig, verschil tussen b r u t o - en nettoloon pef
werknemer. Dit verschil w o r d t bepaald d o o r de
te betalen premies voor sociale verzekeringen,
pensioen enz.
De wig, zo hebben CDA en VVD in het regeerakkoord afgesproken, moet kleiner worden.
de Volkskrant, 24-01-87
Ziektekosten zitten in de 'wig' en de arbeidskosten moeten gedrukt worden.
Elsevier, 16-11-96
Z o bespeurde Jan Post, hoogste baas van Philips
Nederland, nog een te geringe flexibiliteit en 'veel
te hoge arbeidskosten voor hoogopgeleiden'.
Deze onvolkomenheden zijn volgens hem te
wijten aan de wig, het verschil tussen het nettoloon van een werknemer en de niet zelden dubbele
loonkosten die het bedrijf voor zo iemand mopt
maken.
Elsevier, 18-01-97
wika, acroniem van werker in kerkelijke ar\beid.
Zie citaat.
Wika's heetten ze, Werkers in Kerkelijke Arbeid,
opgeleid door Kerk en Wereld in Driebergen. Tussen 1945 en 1964 zijn er 40Z mét diploma de wijde
wereld in gestuurd, minder dan het aantal pagina's
van het proefschrift van Maarten van der Linde,
dat de opkomst en ondergang van de Wika beschrijft en analyseert.
Trouw, 03-11-95
Kuijlenburg, die net als B. was opgeleid tot
'wika' (werker in kerkelijke arbeid), werd later
hervormd predikant in Maas en Waal.
Trouw, 16-01-98
wikkelhart, h a r t d a t bij een operatie omwikkeld
w o r d t met een deel van een borstspier. Deze
spier k a n een zo grote samentrekkingskrac ht
ontwikkelen, dat ze gemakkelijk de functie van
de rechterkamer van het h a r t kan overnemen.
Tevens kan ze de functie van de linkerkam^r ondersteunen.
Wereldwijd lopen er enkele tientallen mensen
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rond met een zogeheten wikkelhart. In Nederland
zijn tot dusver twee wikkelhartoperaties verricht
in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Bij de
operatie wordt het hart omwikkeld met een deel
van de lange rugspier. Het wikkelhart lijkt een serieus alternatief voor de harttransplantatie.
de Volkskrant, 12-08-89
wildcard (<— Eng.), toestemming aan ploegen of
individuele sporters om deel te nemen aan een
k a m p i o e n s c h a p of toernooi, hoewel ze zich
d a a r v o o r niet hebben gekwalificeerd.
De Tour-organisatoren hebben nog vier 'wild
cards' te verdelen onder een pelotonnetje belangstellende ploegen.
De Morgen, 25-03-89
Wij willen aanspraak maken op één van de vier
wild-cards voor de Tour.
Wielerfavoriet, april 1989
Het hele jaar merken dat ik steeds dichter bij de
top kwam te zitten, op een 'wild card' het toernooi
binnenkomen, en dan juist in zo'n toernooi, het allermooiste wat er is, zo'n finale spelen.
Opzij, januari 199"/
Veel sterren van nu heb ik vroeger, toen ze nog
onbekend waren en nauwelijks aan de start konden komen van toernooien, geholpen door ze 'wild
cards' te geven.
NRC Handelsblad, 25-07-97
Deze zomer werd weliswaar terecht geschamperd om het ruimhartige toelatingsbeleid van JeanMarie Leblanc (twee marginale ploegjes kregen
een 'wild card' en vielen vervolgens door de
mand), per saldo vielen er zes Franse ritzeges te registreren.
Trouw, 17-10-97
Willie Wortel (naar een figuur uit de Donald
Duck), informeel en schertsend voor 'uitvinder; iemand met briljante ideeën', soms echter
met de bijgedachte 'wereldvreemd, onpraktisch'.
... omdat deze Willie Wortel een zuurstofmachine voor oververmoeid bloed had uitgevonden.
Youp van 't Hek: Floppie, Youri & andere verhalen, 1992
In de wereld zijn heel wat Willie Wortels die in
een schuurtje achter het huis 'uitvinden'.
de Volkskrant, 05-06-93
Willie Wortels zijn de ideeënspinners, een aan de
weg timmerend groepje 'geïnteresseerde leken' die

698

in theorie wel eens iets aardigs aan de Betuweroute
hebben bij te dragen, maar meestal is hun rol beperkt tot meedragen van de maatschappelijke opinie.
Vrij Nederland, 25-12-9 j
Ze begon het bedrijf destijds samen met haar
man. 'Hij was een echte Willie Wortel. Hij vond
uit, ik verkocht.'
de Volkskrant, 13-07-96
Dan krijg je zo'n brief vaneen Willy Wortel die
zegt dat hij een universeel denkprogramma heeft
geschreven...
Elsevier, 27-09-97
windpark; windenergiepark, terrein w a a r windturbines staan opgesteld. Samenstellingen met
het suffix -park werden in de loop van de jaren
tachtig erg populair. —>
computerpark''.
In Nederland is ruimte voor de bouw van op zijn
minst tweeduizend megawatt aan windmolens.
Dat moet gebeuren in de vorm van windparken, in
plaats van de bouw van veel windmolens verspreid
over het land.
de Volkskrant, 26-06-87
In het windpark staan achttien molens met stalen
wieken met een lengte van vijftien meter. Het
windpark in Oostbierum zal door de Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP) worden gebruikt als een soort meetinstrument.
de Volkskrant, 19-03-88
Hen toch wel enigszins verbazende voortvarendheid wordt in Denemarken aan de dag gelegd bij de
ontwikkeling van windenergieparken.
Mens & Wetenschap, nr. 2/1992
Onoverkomelijke bezwaren voor realisatie van
het windpark op zee ziet Novem niet.
NRC Handelsblad, 21-71-97
winkel: op de-passen (<— Eng. to mind the
store}), er zorg voor dragen dat iets o p orde
blijft, niet ingrijpend w o r d t veranderd; in de
politiek: de lopende zaken w a a r n e m e n , als (vervanger van een) minister o p een d e p a r t e m e n t
passen.
Waarom zou je anders regeren? Je zit er om
ideeën van je beweging te realiseren en niet om op
de winkel te passen.
Vrij Nederland, 03-03-90
Kort na haar aantreden liet zij reeds weten dat zij
netjes op de winkel zou passen en geen grote plannen beraamde om het stelsel van ziekenfondsen en

particuliere verzekeringen te gaan hervormen.
Elsevier, 07-06-97
win-winsituatie;win-winoplossing, situatie, o p lossing w a a r a a n iedere partij iets heeft, waarbij
men alleen m a a r baat kan hebben. Informeel.
Win-win-situatie. Situatie waarmee iedereen beter af is, of lijkt te zijn. 'Het is absoluut een winwin-situatie. Probeer jij maar eens uit te rekenen
hoe jij verlies kunt maken.'
Pieter Kort: Bisnisbabbel, 1996
Een typisch voorbeeld van een win-win-oplossing, die bronsttochten op de Veluwe, vindt Bert
Wijker, beleidsmedewerker van Toerisme & Recreatie AVN, waarin de A N W B , de v v v ' s en het Nederlands Bureau voor Toerisme samenwerken met
het doel het toerisme in Nederland te bevorderen.
HP/DeTijd,
16-05-97
'Ons systeem is gebaseerd op een typische winwin-situatie,' lacht Ernst Aben, zaakvoerder van
het Antwerpse bedrijf Price Finders. Het bedrijf
zoekt voor zijn klanten een product van hun keuze
tegen de beste voorwaarden.
De Morgen, 20-06-97
De argumenten om verstandelijk gehandicapten
een reguliere, betaalde baan te geven hebben geen
ideologische lading meer. Het gaat om termen als
win-winsituatie en kostenbesparing.
Trouw, 04-07-97
Met het sponsoren van een avantgardistische
modeshow heeft Barclay volgens Hillebrandt een
'win-win situatie' voor zichzelf gecreëerd.
HP/De Tijd, 29-08-97
Wat vroeger een 'pacificatie' heette, is tegenwoordig het zoeken naar 'win-winsituaties'. Wie
invloed wil uitoefenen, moet stilletjes meedoen.
Elsevier, 20-09-97
De meest gehaaide ondernemer van de planeet is
immers niet vies van een win/win-situatie.
De Morgen, 06-02-98
Ook minister De Boer van Milieubeheer is optimistisch. Ze heeft ontdekt dat er een 'win-winsituatie' kan ontstaan: de luchthaven groeit, en het milieu wordt schoner en veiliger.
Vrij Nederland, 28-02-98
wisselgeld, in de politiek: kleine concessie o m
een compromis te bereiken. Sinds begin jaren
tachtig.
Wisselgeld. Het water dat politici bereid
zijn/blijken in de wijn te doen om een compromis

te bereiken. Een onderhandelaar kan proberen
zijn/haar positie te versterken door bij het begin
van een gespreksronde aan te kondigen dat hij/zij
bijzonder weinig wisselgeld heeft. Dit houdt in dat
de andere partijen er niet op hoeven te rekenen dat
spreker veel heeft weg te geven en dat men
hem/haar grotendeels tegemoet zal moeten komen
wil er overeenstemming uit de bus komen.
Marco Bunge: Politiek woordenboek, 1985
Dit mede door de onwil van het kabinet om vóór
de tweede termijn de gebruikelijke deal te sluiten
over het 'wisselgeld' aan de coalitiepartijen.
de Volkskrant, 09-10-87
Opvallend was het gemak waarmee het kabinet
sommige maatregelen al van tafel haalde, soms
nog voordat ze er op waren gelegd. In menig geval
had het kabinet daar rekening mee gehouden, zo
leek het. Met een beetje wisselgeld kom je immers
het best door de onderhandelingen.
Het Parool, 02-03-91
Bovendien wilden de Fransen Duisenburg als
wisselgeld houden, bijvoorbeeld als het ging orh
het toelaten van zuidelijke landen tot de Europese
muntunie (EMU) of het door de Fransen gewenste
politiek controleren van de E C B .
Elsevier, 01-11-97
wisselmeerderheid (gall, majorité de rechange),
in Vlaanderen: alternatieve meerderheid, om
een regering te k u n n e n vormen. De term werd
al in de tweede helft van de jaren zeventig gebruikt.
De CVP blijft dit voorstel echter bestrijden erj beschouwt het zoeken naar een (bereikbare) wisselmeerderheid als een onvriendelijke daad vanwege
senator mevrouw Herman-Michielsens en haa^r
PVV.

Knack,

06-05-87

wisselweg, alternatieve verkeersroute bij grote
d r u k t e op de hoofdwegen. M i d d e n jaren negentig meermaals gehoord in de verkeersberichtgeving o p de radio, meestal in het meervoud.
wisselwerkplek, een steeds wisselende ruimte
w a a r i n gewerkt kan w o r d e n . H a n g t samen met
de idee van de 'nieuwe m e n s ' , iemand die je
overal k a n neerzetten en die o p elke d e n k b a r e
plek even verdienstelijk creëert, improviseert,
d e n k t , p r a a t . D o o r ruimte besparing k u n n e n de
huisvestingskosten w o r d e n verlaagd. Vergejlijk
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de diverse samenstellingen met flex- , flexi- .
De opzet van de wissel-werkplek is simpel: wie
op kantoor komt, pakt bij de balie een kittig
koffertje met zijn - elektronische - werkspullen,
zoekt een vrije tafel en stoel, doet de stekkers van
telefoon en computer in de contactdozen en gaat
aan de slag.
Elsevier, 0^-07-97
wisywig; wysiwig (<— Eng.; acron. van what you
see is what you get ' w a t je ziet is w a t je krijgt';
de u i t d r u k k i n g w e r d in Amerika al in de jaren
zeventig populair g e m a a k t d o o r tv-ster Flip
Wilson in zijn creatie 'Geraldine'), w a t je o p
het (computer)scherm ziet, w o r d t ook zo afged r u k t . H e t acroniem o n t s t o n d in de jaren tachtig. De grafische besturingssystemen van computers deden toen h u n intrede. Tien jaar eerder
vond de communicatie met de computer nog
plaats via allerlei, vaak ingewikkelde, c o m m a n do's. C o m p u t e r s konden nog geen visuele voorstelling geven van w a t h u n gevraagd werd. —>
worm*,
wuziwuk*.
Het enorme voordeel van de Atari is, net als bij de
Apple, dat het beeldscherm WYSIWYG is (What
You See Is What You Get).
Mens & Wetenschap, nr. 1/1992
In de tekstverwerkers die met WYSIWYG werken
is ook nu nog het werken met formules een probleem.
Computer thuis in bedrijf, december 1996
Hotdog Pro is géén Wysiwyg-editor maar ook
geen programma dat we uit het oog moeten verliezen.
Personal Computer Magazine, januari 1997
De drie geteste programma's beweren in koor dat
ze zich voorbeeldig WYSIWYG (What You See Is
What You Get) gedragen, een bewering die ze
maar gedeeltelijk waarmaken.
Computer Magazine, februari 1997
Misschien vraagt u zich af of het wel nut heeft om
H T M L te leren. Er zijn immers verschillende WYsiWYG-editors (What You See Is What You Get)
waarmee uitstekende sites zijn te maken, zonder
dat er ook maar één code aan te pas komt.
Computer [Totaal, maart 1997
wit, slang voor 'cocaïne'. —> bruin".
Wit en bruin is in de wereld van de drugsgebruikers straattaal voor cocaïne en heroïne.
Nieuwe Revu, 14-09-89
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Shapiro noemt voorbeelden van platenmant
schappijen die hun artiesten 'wit' (d.w.z.: met cocaïne) betalen.
Het Parool, 27-01-90
De gesprekken gingen nu eens niet over bolletjes
wit en bruin, maar over school en werk.
Elsevier, 01-10-98
witgoed, grote huishoudelijke apparaten: diepvriezers, d r o o g t r o m m e l s , wasmachines, fornuizen enz., zo g e n o e m d vanwege de witte kleur.
De term werd in de meeste w o o r d e n b o e k e n opgenomen. —> bruingoed*.
witte beweging, zie citaat. In België.
Onmiddellijk na de ophefmakende ontsnapping
van Mare Dutroux uit het justitiepaleis van Neufchateau zetten actievoerders van 'de witte beweging', de verzamelnaam voor het protest van Belgische burgers tegen het geknoei van hun overheden,
een tent op aan de grote Rijkswachtkazerne in
Brussel.
HP/De Tijd, 08-05-98
witte fraude, werken terwijl m e n een uitkering
geniet, zonder dit d o o r te geven a a n de uitkeringsinstantie. H e t werk zelf is niet zwart: men
draagt n o r m a a l belasting en premies af.
Over de uitslag van het Rotterdamse onderzoek
is Laman verrast. Hij heeft nooit geloofd in een
fraudepercentage van zo procent die wel eens in de
Tweede Kamer zijn genoemd, maar vindt de 5 procent 'witte fraude' uit het onderzoek al aan de hoge
kant.
de Volkskrant, 20-03-92
De gemeente Utrecht maakte vorige week bekend
acht gulden terug te vorderen van mensen met een
uitkering die andere inkomsten hebben verzwegen.
Deze 'witte fraude' wordt opgespoord door de gegevens van de belastingdienst te vergelijken met
die van de sociale dienst.
NRCHandelsblad,
23-02-93
Door computerbestanden te koppelen kunnen de
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen
'witte fraude' (een reguliere baan naast een uitkering als WAO of ww) beter aanpakken.
Trouw, 21-11-97
Cijfers wijzen uit dat zo'n negen procent van de
mensen in de bijstand zich schuldig maakt aan witte fraude.
Vrij Nederland, 28-02-98

witte motor (naar een populaire reclameslogan), melk. Vaak schertsend.
Zonder Witte Motor gaat het niet. Dat heeft de
melkstaking deze week nog maar eens bewezen.
Trouw, 18-04-92
Wat gebeurt er als jij 's avonds een schoteltje
melk voor de kat inschenkt, en je zegt: 'Hier, melk,
de witte motor?'
HP/De Tijd, 07-01-94
Mijn volgende klus? Een casting voor Melk de
Witte Motor.
Webber, juli 1995
witte ridder (<— Eng. white knight), bedrijf dat
een in moeilijkheden verkerend (bevriend) bedrijf overneemt en hierdoor behoedt voor een
ongewenste overname. Begin jaren negentig
speelde Wolters Samsom die rol d o o r Kluwer
over te nemen v o o r d a t Elsevier dit kon d o e n .
Handelsonderneming Reesink uit Zutphen, die
door Koppelpoort als potentiële 'witte ridder'
wordt gezien, verloor drie dubbeltjes op 79 gulden
rond.
de Volkskrant, 08-06-91
Een week geleden had iBM-voorzitter Louis
Gerstner gezegd dat hij het software-bedrijf Lotus
desnoods tegen de zin van haar management in
zou overnemen. Lotus-topman Manzi was daarop
op zoek gegaan naar een 'witte ridder' die een tegenbod wou uitbrengen.
De Morgen, 12-06-95
witte woede, in Vlaanderen: ongenoegen van
welzijnswerkers en verpleegkundigen tegen de
bezuinigingsplannen van de regering. De uitd r u k k i n g is eind jaren tachtig opgekomen. —>
witte'
beweging.
De 'witte woede' blijft nog even ingetoomd.
Maar de christelijke vakcentrales drongen gisteren
erop aan dat Caritas desnoods een eigen CAO zou
afsluiten.
De Morgen, 10-11-90
Kennelijk poogt De Galan zich in te dekken tegen
aanvallen van witte woede, op een moment dat
zich konflikten aandienen op een andere flank in
de gezondheidszorg...
De Morgen, 23-09-94
Witte woede: Het verzet van de welzijnswerkers
tegen de plannen tot bezuiniging in hun sector.
Zorgenverstrekkers dragen niet zelden witte jassen, vandaar de naam die een journalistieke vondst

is. Ook het begrip 'witheet van woede' zit erin.
JefCoeck: Nieuwsspraak. Een
zakwoordenboekje, 1994
Kan zo'n ethicus zich vinden in de 'witte woede'
van de verpleegkundigen?
Knack, 04-02-98
Waarvoor dient het geld dat de Vlaamse welzijnszorg bijkrijgt? Om de werkdruk van het actievoerend 'witte-woede-personeel' van de bestaande
instellingen te verlagen.
De Standaard, 10-03-98
Werkgevers hebben geen geld en de overheid is
evenmin in een scheutige bui. Kortom, er is sprake
van een patstelling die zich uit in 'De Witte Woede'. Slechts een kwart van de verpleegkundige^ is
lid van een vakbond, dus wordt het voor de bel
roepsgroep moeilijk om een vuist te maken.
Nieuwe Revu, 06-05-98
-wiz(z)ard (<— Eng. ' t o v e n a a r ' ) , in samenstellingen als discowizzard,
toetsenwizzard,
gitadrwizzard: iemand die erg bedreven is in iets. Vnl.
jeugdtaal.
... onze nationale keyboards-wizard Rick vai^ der
Linden.
Oor, 09-03-77
Met behulp van discowizzard Arthur Baker...
Oor, ij-06-85
Petje af voor producent Dan Johnson en 'soujidwizzard' Jim Morris.
Metal Hammer, november 1986
Een mediawizzard (Richard Gere) sleutelt aajn
het imago van politici, die hem daar grof voor petalen.
Humo, 08-01-87
Twee keer Prince als gitaarwizzard.
BRT Radio, 05-04-87
... de synthesizer-wizard in Sylvester's band.
Oor, 16-07-88
... zijn reputatie van keyboard wizzard.
Fabiola, december 1988
... de geluidswizard achter Kingdom Come.
Oor, 08-04-89
wokkei, bepaald soort zoutje.
En dat op koopavond tijdens de tweede - meental
toch de drukst bezochte - voorstelling. Verder
slechts lege Wokkelzakjes, bierblikjes en ander
vuil.
Elsevier, 27-01-90
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wonderbra (<— Eng.; m e r k n a a m ) , frivole beha
die de borsten beter tot hun recht doet komen.
O m dit effect te bereiken, is de wonderbra speciaal geconstrueerd. Z o zitten er bijvoorbeeld
baleinen in de cups. Nadeel is dat de stoffen w a t
minder soepel zijn, zodat de beha minder comfortabel zit. D o o r de firma Playtex midden jaren negentig o p de m a r k t gebracht onder het
m o t t o ' T h e one and only'.
Net als haar collega-stoute meisjes Lydia Rood
en Yvonne Kroonenberg in de Viva, tikt Savenije
vrijmoedig al haar wederwaardigheden qua van
dattum op, en haar columns staan dan ook bol van
de wonderbra's, piemels en vluggertjes in de badkamer.
HP/De Tijd, 13-06-97
De best verkochte modellen van de afgelopen seizoenen zijn de Wonderbra's en de Wonderbutt's
(die voor hetzelfde stuwende effect zorgen als de
push-up-bra, maar dan bij de billen).
Elsevier, 28-06-97
Deze nieuwe generatie beha's, die een kruising
moet zijn van de serieuze 'X your heart' en de frivole Wonderbra, werd vorige week in Brussel
voorgesteld.
De Morgen, 08-11-97
In tegenstelling tot het ondergoed in de jaren zestig en zeventig onderstrepen de wonderbra en de
push-up bra in de jaren negentig wederom geprononceerde vrouwelijke vormen.
Opzij, december 1997
Vrouwen weten dat een krijtstreeppak werkt
voor intelligentie als een wonderbra voor borsten.
HP/De Tijd, 30-01-98
woningdeler, iemand die met een ander geen
huishouden v o r m t , m a a r wel een w o n i n g deelt.
O m d a t dit kostenbesparend zou zijn, o n t v a n g t
men als woningdeler een lagere uitkering
dan wanneer m e n alleen w o o n t . —»voordeurdeler' .
De door bijstandsontvangers gevreesde korting
van woningdelers blijkt - vier maanden na de invoering - te leiden tot een grote reeks misverstanden en fouten. De Stichting Ombudsman in Hilversum wordt overstroomd met klachten.
de Volkskrant, 19-10-81)
wooncontainer, container die ingericht w o r d t
als tijdelijke woning. O o k container
woning
genoemd.
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Barneveld wil erkende vluchtelingen op de gevvo
ne lijst van woningzoekenden plaatsen (wachttijd:
twee jaar), en ze als tijdelijk onderkomen een
'wooncontainer' te huur aanbieden.
In een reactie zegt Vluchtelingen-Werk Nederland het wooncontainer-plan niet onmiddellijk te
verwerpen. 'Beter iets dan niets. De opvangcentra
zitten overvol, wij juichen ieder voorstel toe.'
Wooncontainers kunnen echter alleen een tijdelijke oplossing zijn, vindt de organisatie, voor een periode van hooguit drie maanden tot een half jaar.
Trouw, 17-09-9$
Onlangs weigerde w v c toestemming aan de gemeente Barneveld om asielzoekers onder te brengen in 'wooncontainers'.
Trouw, 30-10-93
En ook in middelgrote steden zoals Arnhem, Nijmegen, Groningen en Maastricht zie je dat de politiek de hulpverlening dwingt tot samenwerking.
Dat zijn goede ontwikkelingen, maar voordat we
de stroom kunnen tegenhouden moeten we nog
veel nadenken. Met een paar wooncontainers en
sociale pensions ben je er niet.
Elsevier, 1 j-o 1-96
woonlandbeginsel, zie eerste citaat.
Woonlandbeginsel. Beginsel waarbij een buitenlandse inwoner van Nederland met kinderen in het
buitenland (het woonland), kinderbijslag krijgt die
is aangepast aan het welvaartsniveau van dat
woonland.
Marco Bunge: Politiek woordenboek,
198s
Het kabinet zal onderzoek doen naar de voors en
tegens van invoering van het woonlandbeginsel in
de kinderbijslag.
Trouw, os-12.-97
woonzorgcomplex, instelling w a a r bejaarden
zelfstandig k u n n e n w o n e n en de nodige zorg
krijgen. Deze w o o n v o r m voorziet niet in intensieve verzorging. —> wozoco*.
Toen kwam eruit en het werd zelfs de opening
van Trouw: ouderen in een woon-zorgcomplex, de
moderne variant op het bejaardenoord, hoeven
hun vermogen niet eerst op te maken.
Trouw, 05-1 1-93
De regeringsfracties van PvdA en CDA in de
Tweede Kamer vinden dat bewoners in woon-zorgcomplexen, een soort moderne bejaardenoorden
maar dan met meer privacy en luxe, een veel groter
deel van hun vermogen moeten kunnen behouden

dan nu nog het geval is in de klassieke bejaardenoorden.
Trouw, 13-11-93
world wide web (<— Eng.), voor de definitie zie
(het) Web*.
Niets ter wereld groeit en verandert zo snel als
het World Wide Web.
Kijk, januari 199 j
Het World Wide Web is natuurlijk ontzettend
groot en biedt onnoemelijk veel mogelijkheden.
Clickx, 10-10-96
Ze sturen hun e-mail de wereld rond, komen samen voor discussies op BBS of een van de vele
nieuwsgroepen van het 'use net', leven zich uit in
anonieme 'text sex' of surfen zich een ongeluk in
het namaak-wonderland van het world wide web.
DS Magazine, december 1996
Ook de uitzendingen van zender Radio Noordzee zijn sinds november al op het 'world wide web'
te volgen, maar 5 3 8 is wel het eerste Nederlandse
station dat in stereo uitzendt.
de Volkskrant, 28-12-96
Maar pagina's voor het World Wide Web op Internet zullen over het algemeen naar een externe
computer (webserver) getransporteerd moeten
worden.
Personal Computer Magazine, april 1997
De kracht van het World Wide Web zit juist in het
gebruik van de combinatie van beelden en tekst.
Computer'.Totaal, juli/augustus 1997
workaholic, zie - ah olie .
worm (<— Eng.; acron. van write once, read
many 'schrijf één keer, lees meerdere keren'),
soort cd-schijfje d a t slechts eenmaal beschreven
kan w o r d e n . De informatie kan d a a r n a alleen
m a a r gelezen en niet veranderd w o r d e n .
De stand van de techniek is inmiddels zover gevorderd dat zo'n optische schijf veertigduizend documenten kan bewaren. Er zijn zelfs jukeboxen
ontwikkeld met tweehonderd van zulke schijven.
De platen worden in computerjargon aangeduid
als worm, wat staat voor eenmalig beschrijfbaar
beeldgeheugen.
Het Parool, 14-04-90
wozoco, acroniem van
woonzorgcomplex*.
Coördinerend minister D'Ancona wil de bestaande bejaardenhuizen vervangen door verpleeghui-

zen en woonzorgcomplexen, in het jargon: Wozoco's. Een W0Z0C0 is alleen toegankelijk met een
medische indicatie. Inmiddels zijn er al enkele honderden van dergelijke projecten met zo'n 25 duizend ouderen.
Elsevier, 19-02-94
wreed, informele jeugdtaal voor 'tof, leuk, fijn'.
In deze betekenis mogelijk afkomstig uit Vlaanderen en populair g e m a a k t door humorist Urb a n u s . K u i t e n b r o u w e r (1987) oppert evenwel
d a t wreed, net als strak*, in sommige betekenissen uit Surinaamse kringen k o m t . In het Surinaams-Nederlands w o r d t wreed niet alleen gebruikt voor 'pijnlijk, vervelend', m a a r ook in de
zin van 'net goed; lekker' en 'goed, m o o i ' .
Hoewel het wreedste duo van België niet uit
Brussel komt...
Vinyl, september 1987
'Do it Fluid' is een van de allerwreedste danstracks die ik ken.
Oor, 14-11-87
Ik wil wel zo'n jas met een bontkraag. Ik vin|d ze
wreed.
Haagse Post, 21-11-87
Hip Hop is wreed, echt wel.
Popfoto, februari 1988
wrevelagent, in Vlaanderen: agent die optreedt
als bemiddelaar tussen migranten en a u t o c h t o nen en die bij conflicten ingrijpt. H e t project
startte eind jaren tachtig in A n t w e r p e n .
Sinds enige tijd kent Antwerpen het instituut van
de zogenaamde wrevelagent. Achttien vrijwilligers
uit het Antwerpse politiekorps proberen overal in
de stad de concrete problemen op te lossen die zich
tussen migranten en autochtonen kunnen voordoen.
Vrij Nederland, 23-01-88
wurgcontract, informele en pejoratieve aanduiding voor een als uiterst ongunstig ervaren contract. —> knevelcontract*.
... het wurgcontract met platenmaatschappij
CBS.

Oor, 23-04-88
Van het huwelijk als formele overeenkomst heb
ik nooit een hoge dunk gehad. Bij Simone de Beauvoir had ik op mijn twintigste of daaromtrent al
gelezen dat je het nog het beste kon vergelijken met
een wurgcontract, en dat geen vrij mens zich et
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goedschiks aan zou moeten onderwerpen.
Emma Brunt: Een Rus over de vloer, 1992
De Artiest is bevrijd van z'n afschuwelijke wurgcontract met Warner, een label waarvoor hij eigenlijk al jaren weigerde z'n best te doen.
Nieuwe Revu, 20-11-96
De KNSB verplicht de kernploegleden tot het ondertekenen van een collectieve sponsorovereenkomst, die jarenlang het karakter van een wurgcontract had.
Elsevier, 30-11-96
Bovendien wil Wijers die plicht binden aan een
termijn van bij voorbeeld vijf jaar. Z o wil hij voorkomen dat winkeliers hun leven lang aan een
'wurgcontract' worden gebonden.
Trouw, 07-03-97
Een misverstand dat Havank wel had rechtgezet
na zo'n zes miljoen verkochte exemplaren en een
kleine veertig titels - een productie waartoe hij
overigens, zo blijkt uit de biografie, door 'wurgcontracten' werd opgezweept.
HP/De Tijd, 27-06-97
wurgseks, manier van zelfbevrediging waarbij
men d o o r bijna-verstikking tot grotere opwinding wil k o m e n . De beoefenaar gebruikt een
strop of trekt een plastic zak over het hoofd.
Meestal vindt wurgsex plaats in medische beroepen omdat die mensen de enigen zijn die weten dat
het kan en hoe het moet.
Nieuwe Revu, 19-12-91
Met een masker op kom ik eerder tot een orgasme. Dat werkt volgens hetzelfde principe als wurgsex: je wordt high omdat je heel weinig zuurstof
binnen krijgt.
Nieuwe Revu, 18-06-92
Ik zeg de wereld brand aan, wens luisteraars polio toe, voorspel protesterende bejaarden een einde
met wurg-sex en smaak het genoegen dat een
kwebbelkutje van de PTT namens twaalf collega's
de ether in schreeuwt: 'Vanaf vandaag luistert onze
afdeling niet meer naar jullie.'
Nieuwe Revu, 23-04-97
wuziwuk, hetzelfde als Wysiwyg*.
Omdat het programma de HTML-codes op het
scherm zet kunt u zich moeilijk een voorstelling
maken van het eindresultaat. Anders gezegd: het is
geen ' W U Z I W U K ' (wat u ziet is wat u krijgt).
Personal Computer Magazine, oktober 1996
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w w w , acroniem van world wide web; voor de
definitie zie (het) Web ,
Het w w w zorgt voor een geweldig verkeersaanbod en aantal verbindingen op de netwerken, die
daardoor volledig zullen vastlopen bij de huidige
opzet van internet.
Elsevier, 14-06-97

XTC (<— Eng., naar de uitspr. van ecstasy 'extase'), synthetische drug die de stemming versterkt waarin men verkeert. Vooral in trek in
trendy discotheken waar veel house(muziek)*
gedraaid wordt. Sinds het midden van de jaren
tachtig populair geworden. Aanvankelijk was
de term gereserveerd voor MDMA (3,4 methyleendioxymethamfetamine). Kenmerkend is
het euforische effect: gebruikers zeggen zich er
aardiger en lkver door te voelen. Een pil werkt
vrij snel, en na een uur of zes is het effect verdwenen. Vertoont gelijkenis met LSD. Sinds
1988 is MDMA in Nederland officieel op de lijst
van harddrugs geplaatst en dus verboden.
Mede vanwege dit verbod is de benaming XTC
tegenwoordig verruimd tot allerlei soorten chemische pillen. In plaats van MDMA kunnen er
ook verwante stoffen in een pil zitten.
Op de toiletten wordt me speed en XTC aangeboden...
Oor, 11-07-87
XTC is een beroemd/berucht afrodisiacum.
Haagse Post, 06-08-88
Het zijn vaalwitte pillen ter grootte van een vitamine C-tabletje en ze worden verkocht voor rond
de 35 gulden. Denaam: Ecstasy, XTC of Adam.
Nieuwe Revu, 28-07-88
Flippende feestvierders en dikke wolken XTC.
Fabiola, oktober 1988
De strijd tegen XTC vormt een speerpunt in het
programma van het Nederlandse voorzitterschap
van de Europese Unie, dat eveneens in januari begint.
Trouw, 20-12-96

yakuza (<— Jap. 'gokker, nietsnut'), Japanse criminele organisatie, maffia. Metonymisch ook
voor een lid van deze maffia. Vaak in de vernederlandste spelling jakuza*.
Een ontmoeting met de leider van een van dë allergrootste yakuza-organisaties, de Japanse njiafia,
is een buitenkansje.
Het Parool, 16-05-92
Het lage allooi van deze criminele inzittenden
laat het beeld van de Mercedes-Benz en de BMW tamelijk onberoerd, want ook de Japanse chic v^elt
zich thuis in een Duitse design-wagen. De vertegenwoordigers van de Duitse autofabrikanten maken zich wel zorgen. Een woordvoerder bij Mercedes-Benz Japan in Tokio is openhartig. 'We weten
het. Het imago van onze S-klasse-modellen verslechtert doordat de Japanners onze duurste lfixewagens vereenzelvigen met yakuza.' Yakuza: de
georganiseerde Japanse misdaad.
Elsevier, 30-10-93
De yakuza werd in 1992 buiten de wet gesteld.
Trouw, 20-01-95
Waar de Amerikaanse en Siciliaanse mafia, de
Colombianen, de Chinese triaden en de Japanse
yakuza tientallen jaren over deden, bereikte de
Russische mafia in slechts drie jaar.
Nieuwe Revu, 02-08-95
Ook in 'Kids Return' komt de yakuza-cultujir
aan de orde, maar dit is vooral het verhaal varj
twee schoolvrienden die het, ondanks ambitiejs om
het respectievelijk te maken in de misdaad en de
bokswereld, net niet redden.
Nieuwe Revu, 20-08-97
yo (<— Am.-Eng.), jeugdtaal voor 'hoi, hello^
hee'. Feestelijke hiphop*-groet, geïntroduceerd
door zwarte rappers*'. Tegenwoordig veel algemener gebruikt. Sinds eind jaren zestig in
zwang gekomen onder jonge Amerikaanse
zwarten, en mede door toedoen van de teletisieserie The Simpsons en films waarin Sylvester
Stallone optrad in grotere kring populair geworden. In de hedendaagse jeugdtaal staat een
yo-er voor een rapper, terwijl gabber* een andere benaming is voor een houser*.
Yoooo!, het is de kreet geworden van de hip-Jiop-
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jeugd en aanverwante zwarte cultuur.
Vrij Nederland, 30-0 1-88
Bovendien zijn de samples die De La Soul gebruikt nogal ongewoon en daardoor des te origineler. '3 Feet High and Rising' is een aangename verrassing en een ware verademing tussen alles wat er
tot nu toe verder op hiphop-gebied is verschenen.
Yo!
Muziek Express, juni 1989
De blacks in de zaal galmen nu gezamenlijk de
yo! -kreet.
Joost Zwagerman: Gimmick!, 1989
En wat staat er nou in het persbericht bij 'Public
Energy N o . 1'? Wie bij dit album kan dansen,
krijgt een tientje.' Yo! Laat dat tientje maar komen...'
Nieuwe Revu, 16-04-97
Hij zwerft wat door de stad, wordt overal waar
hij komt begroet met een ' Yo, hoe gaat het met je?'.
Elsevier, 15-11-97
yoghurtijs, met yoghurt bereid consumptie-ijs.
Tenslotte komen wij eindelijk waar wij wezen
willen: het melkijs, door banketbakkers ook wel
roomijs genoemd. Hoewel, menige banketbakker
heeft tegenwoordig in zijn winkel een machine
staan, waarmee 'soft ice' wordt geproduceerd. Dit
ijs kan, mits vers aangemaakt, erg lekker zijn,
maar ook hier hebben zich weer allerlei minder
leefkrachtige mutaties aangediend. Neem bijvoorbeeld het zogenaamde 'spaghetti ijs', dat in lange
slierten grote bekers vult. Wantrouwig sta ik ook
tegenover het 'yoghurt ijs', dat inmiddels ook al
weer in allerlei smaken onderverdeeld kan worden.
NRC Handelsblad, 04-06-93
Yohimbinum, bepaald soort ecodrug'.
Wie op house-muziek feesten nog XTC of andere
chemische pillen slikt om high te worden, loopt
achter. Er is nu een 'eco-produkt' dat net zo'n prettig gevoel geeft, maar geen depressies naderhand
veroorzaakt: Yohimbinum. Een uit de bast van de
Afrikaanse boom de yohimbe gewonnen middel,
dat in drank gedruppeld kan worden. Afrikaanse
medicijnmannen schrijven het al eeuwen voor tegen impotentie. In seksshops is een flesje voor dertig gulden te koop. 'Net als bij XTC is er sprake van
een verhoogde visuele waarneming gekoppeld aan
een erotische stimulans.'
NR C Handelsblad, Oj-i 1-93
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yup(pie) (<-- Hng.; acron. van young urban professional), jonge carrièremaker die snel veel
geld verdient en dit spendeert aan dure, trendy
spullen. Z o iemand is urbaan of stedelijk, hij of
zij is upwardly mobile oftewel ambitieus, en
verder ook professioneel: in het bezit van een
hogere opleiding en een mooie baan. De
schaarse vrije tijd benut de yuppie door zich te
omringen met dure goederen en diensten. Fitness en gezondheid zijn erg belangrijk. De oorspronkelijke benaming was eigenlijk yumpie
{young upwardly mobile professional),
maar
de m werd al snel weggelaten. Overigens verschenen er talrijke varianten o p de n a a m : guppie {gay upwardly mobile professional),
buppie
{black upwardly mobile professional),
puppy
{poor urban professional), moby {mommy older, baby younger), dink(y)" enz. Sinds het begin van de jaren tachtig. Bij ons pas rond 1985
ingeburgerd geraakt. Er zijn allerlei samenstellingen en afleidingen: zie de hierna volgende
lemma's.
Yuppies zijn inderdaad meer op de stad georiënteerd, maar blijken ondanks hun betere inkomen
minder mobiel te zijn dan de gewone man.
de Volkskrant, 25-10-86
Onomwonden verklaarde Rubin zichzelf tot yuppie: 'young' want gezond, 'urban' want behorend
tot de stedelijke voorhoede, 'professional' want actief en competent.
Haagse Post, 15-08-87
Ondervoeding is het gevolg, waardoor de baby's
achterblijven in hun ontwikkeling. 'We kennen
nog niet de precieze omvang van dit probleem,'
zegt dr. Lifshitz, 'maar het schijnt vooral voor te
komen onder gezondheidsbewuste ouders uit de
hogere inkomensklasse, de zogenoemde "yuppies"
(Young Urban Professionals).'
Kijk, maart 1988
Zijn naam is Jan van Lierde en als hij een tweerijer droeg met een zijden pochet, zou hij een Yuppie
zijn.
Avenue, oktober 1988
In de jaren 70 en 80 mocht je blij zijn als je lief
kon zijn voor jezelf. Yup worden dus. Of vader van
een yup.
Mens & Wetenschap, januari 1989
Kerst mag dan een yuppenfeest zijn, zoals Nicolaas Matsier ooit schreef, het feest van de niet-dichtende managers, van de mensen met te veel geld en
te weinig tijd, het zal best, maar de krasse knar

past inmiddels blijkbaar makkelijker in dat profiel
dan de yup.
HP/De Tijd, 06-12-97
yuppiedom, schertsende benaming voor de gezamenlijke yup (pie)s*.
Begin jaren tachtig, het hoogtepunt van het yuppiedom en de ik-cultuur, was er bij het publiek grote waardering voor de gezondheidsfondsen.
de Volkskrant, 27-12-97
yuppiegriep (<— Eng. yuppie flu), informeel e n
soms schertsend voor 'chronisch vermoeidheidssyndroom'. Z o g e n o e m d o m d a t deze ziekte vooral yup (pie) s* en hoog opgeleiden treft.
Sinds ca. 1 9 8 6 . —» ME*.
Caroline van Tuyll is ME-patiënte. 'Myalgische
encephalomyelitis' werd aanvankelijk ten onrechte
de yuppie-griep genoemd en weggewuifd als een
vorm van chronische vermoeidheid. Tot op de dag
van vandaag beschouwen sommige medici ME als
een 'maladie imaginaire', een ingebeelde ziekte.
Nieuwe Revu, 01-12-93

Ik zal best yuppificerende aanwas meebrengen
uit de mediahoek, reclame en advocatuur, maar
het oude 'oh, oh, oh, wat zijn we artistiek!' is niet
levensvatbaar meer.
Vrij Nederland, 21-12-96
yuppig, de kenmerken vertonend van een
yup (pie) *. Informeel.
Hoe ziet die er trouwens uit, zult u willen weten?
Welnu, veel goud wat er blinkt, maar verder niet zo
royal als je zou verwachten; een beetje een yuppig
appartementje met, naar het schijnt, kogelvrij
glas.
Esquire, september 1994

yuppificatie, de uitstraling gevend of krijgend
van een yup (pief. Informeel en pejoratief.
Vaststaat dat we met Pogorelich in ieder geval de
uitvinder van het concept 'Maestro vermomd als
Popster' bij de staart hebben, want de jonge Servische pianist was het die de yuppificatie van de klassieken inzette met geraffineerde, bijna homo-erotische poses.
Elsevier, 18-01-97
yuppificeren, de uitstraling geven of krijgen van
een yup (pief. Informeel en pejoratief.
De twee auteurs, afkomstig uit de school van de
Nederlandse Cosmopolitan, signaleren de echte
nederyup op het ogenblik voornamelijk nog in
Amsterdam maar ze achten het niet ondenkbaar
dat in de nabije toekomst de hele Randstad geyuppificeerd zal worden.
Haagse Post, 22-11-86
En in heel het land, want na de algemene inleiding trekt de reportageploeg de gewesten in. Amsterdam dunkt hun een stad die een aangenaam
mengsel is van 'kosmopoliet provincialisme' waar
'jeugdigheid het oriëntatiepunt blijkt'. Onvermijdelijk gaat het over het liberale softdrug-beleid,
maar ook, om maar eens wat te noemen, hoe de
Jordaan in hoge mate geyuppificeerd wordt.
Elsevier, 30-07-94
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Zaans verhoren, op een harde manier aan een
politieverhoor o n d e r w e r p e n . De ondervraagde
w o r d t onder grote psychologische d r u k gezet.
Inmiddels verboden. —> Zaanse'
(verhoormethode.
Er wordt wel eens gejokt, ook onder ede, door
opsporingsambtenaren en officieren van justitie,
er worden inkijkoperaties uitgevoerd, er wordt
'Zaans' verhoord, er worden undercovers en lokeenden ingezet.
Vrij Nederland, 11-04-98
Zaanse (verhoormethode, h a r d e v e r h o o r m e t h o de bij de politie. —> Zaans"
verhoren.
Zelf lukte het Bram Moskowicz eens een verdachte van een moord vrij te pleiten. In deze zaak,
een jaar of vier geleden, waren de politieverhoren
wel erg hard geweest. De Zaanse verhoormethode
avant la lettre.
Vrij Nederland, 02-11-96
Peter R. de Vries was op TV de pijler onder 'Crime Time' en 'Deadline' van Jaap Jongbloed. Hij
krikt nu elke werkdag de kijkcijfers van RTL4 Actueel op. Tja, valse paspoorten gekocht, Zaanse
verhoormethode in de krant gebracht en met criminele informant Steve Brown afgerekend vóór Cees
Overgauw dat met Louis van Gaal deed.
HP/De Tijd, o J - I 2 - 9 7
meer algemeen en schertsend voor ' h a r d e ondervraging; h a r d interview'.
Voor wie niet alle 'zendtijden voor politieke partijen' volgt: het AOV-Unie-spotje toont Leerkes,
die door een personage buiten beeld stevig wordt
ondervraagd. Volgens, zeg maar, de Zaanse methode.
HP/De Tijd, 30-05-97
zachte cluster, sociale sector, onderwijs en gezondheidszorg.
Nu wordt onderhandeld met enkele sociale academies, lerarenopleidingen en opleidingen in de
gezondheidszorg. In het spraakgebruik: de 'zachte
cluster'.
Vrij Nederland, 22-06-85
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zachte sector, het welzijnswerk: onderwijs, ziekenhuizen enz. Sinds begin jaren tachtig. De
meeste w o o r d e n b o e k e n hebben de term al opgenomen.
Zachte sector: kwartaire sector. Het werk in de
welzijnsinstellingen, de gezondheidszorg en de bejaardenzorg en culturele instellingen, die worden
betaald uit gemeenschapsgelden.
Elsevier, 26-04-86
Rn waar de cursussen tot nu toe gericht waren op
'zachte' sectoren als hulpverlening, onderwijs en
verpleegkunde, zal binnenkort ook de 'harde' dienstensector bediend worden.
Elsevier, 22-11-97
Het 'softe' van de zachte sector bestaat in deze
malicieuze portretten overigens vooral uit de argeloosheid waarmee de hoofdpersonen hun omgeving tegemoettreden.
Trouw, 09-01-98
zaitech (<— Jap.; J a p . zaimu 'financiën' + Eng.
technology), speculatieactiviteiten van Japanse
o n d e r n e m i n g e n op de aandelen- en obligatiem a r k t . Zaitech geldt in J a p a n als een leuk gokspel. De beurs w o r d t d o o r de spelers gezien als
een manier bij uitstek o m gemakkelijk aan extra geld te k o m e n .
Sinds 1980 staat zaitech in Japan volop in de belangstelling. In het begin van de jaren tachtig namen de inkomsten uit de export van veel bedrijven
zo snel toe, dat ze besloten met een deel van dit
geld te gaan speculeren. Zaitech gold als een aardig spelletje, en voor sommige concerns is het dat
nog steeds. Zelfs de grootste en meest respectabele
ondernemingen spelen mee.
de Volkskrant, 05-09-87
zakjapanner, informeel voor 'zakrekenmachine,
calculator'. De t e r m w e r d in de loop van de jaren tachtig populair.
Met muiskliks soepel door het logisch opgebouwde programma te surfen. Windows zakjapanner simpel oproepbaar. Moeiteloos opsporen
van de juiste printerpoort.
Elsevier, 29-03-97
Zalmnorm (epon., naar de Nederlandse minister
van Financiën Gerrit Zalm), begrotingsbeleid
van het eerste paarse" kabinet. Belastingmeevallers die het resultaat zijn van een te pessimistische economische prognose m o g e n niet

leiden t o t extra overheidsuitgaven.
Niettemin wordt in VVD-kring verzekerd dat de
lijsttrekker ook deze keer keihard zal onderhandelen. Een voor de VVD zeer zwaarwegend punt is de
'Zalm-norm', dat wil zeggen: de voortzetting van
de begrotingsdiscipline van Paars i .
HP/De Tijd, 01-05-98
Het 'gat van twee miljard' lijkt bij de formatie
een extra obstakel te worden, naast onder meer het
belastingplan en de 'Zalm-norm'. Bij de 'Zalmnorm' wordt voor vier jaar voor elk departement
een uitgavenplafond vastgesteld, gebaseerd op een
groei van twee procent per jaar.
NRC Handelsblad,
12-05-98

g r a m m a n a a r het andere overschakelen. Informeel. —»
kanaalzwemmen*.
Tijdens het 'zappen' bent U vast 'Remote Control' al tegengekomen. En wellicht hebt u, dronken
van zoveel beeldgeweld, snel het volgende knopje
ingedrukt.
Knack, 26-04-89

Als ik Bolkestein was zou ik mijn kiezers niet
meer onder ogen durven komen, maar Frits stapt
naar buiten met een triomfantelijke grijns alsof hij
alsnog de wereldbeker op de Brazilianen veroverd
heeft. Hij heeft namelijk de Zalm-norm gered!
Elsevier, 18-07-98

Inmiddels is iedereen alles gewend; gelovigen halen bij de grofste godslastering hun schouders op
en 'zappen' opgewekt van het ene erotische magazine naar het andere.
Vrij Nederland, 18-01-92

In kringen van VVD-onderhandelaars wordt echter bestreden dat de partij de begrotingsdiscipline
(de 'Zalmnorm') verkwanselt, ook al wordt die
wat soepeler gehanteerd.
HP/De Tijd, 26-06-98

verschillende k r a n t e n - of tijdschriftartikelen
vluchtig d o o r n e m e n ; verschillende boeken tegelijk lezen.
De televisie heeft ons leren zappen. Het kan Jieel
leuk zijn en een vriend raadde aan eens zappend
door de kranten te gaan.
Elsevier, 19-03-94

Zalmzone (epon., n a a r de Nederlandse minister
van Financiën Gerrit Zalm), grensregio w a a r binnen het brandstof tarief minder fors w o r d t
verhoogd d a n elders in het land. Voorstel dat
medio 1997 d o o r N e d e r l a n d w e r d ingediend bij
de Europese M i n i s t e r r a a d en dat o p fel protest
van België stuitte.
De Nederlandse minister van Financiën Gerrit
Zalm (VVD ) wil per 1 juli de accijnzen op diesel en
benzine verhogen. Ten behoeve van de concurrentie wil hij de tarieven in de grensstreken, de zogenaamde 'Zalm-zone', minder verhogen dan in de
rest van het land. Maar dat gaat niet zomaar. Volgens een Europese richtlijn uit 1992 moeten lidstaten hun accijnzen over het hele grondgebied met
hetzelfde tarief verhogen. Indien een land van deze
richtlijn wenst af te wijken, dan moet het voorstel
unaniem worden goedgekeurd door de Europese
ministerraad van Financiën.
De Morgen, 24-06-97
zappen (<— Am.-Eng. to zap + -pen; n a a r de
Amerikaanse stripverhalen, w a a r zap! 'floep,
zoef' betekent), met behulp van de afstandsbediening v o o r t d u r e n d van het ene televisiepro-

Er zijn al afstandsbedieners die moeiteloos alle
commercials uitzappen.
Elsevier, 15-09-90
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat tweederde
van de volwassen Amerikanen tijdens reclameboodschappen'zapt'...
NRC Handelsblad,
19-11-90

Peter ter Mors gaat uit van de 'scannende lezer'
die 's ochtend in de metro door de krant 'zapt' en
zich misschien voorneemt een bepaald verhaal 's
avonds helemaal te lezen.
Elsevier, 18-03-95
Ik ben een zappende lezer. Ik ben altijd bezig in
vijf of zes boeken tegelijk.
HP/De Tijd, 13-12-96
... een enorm hippe - onoverzichtelijke - layout,
waar je doorheen moet zappen...
De Morgen, 18-01-97
Ze lezen niet van A tot Z . Ze moeten kunneil
zappen door het blad.
Nieuwe Revu, 01-04-98
het vernietigen van c o m p u t e r b e s t a n d e n .
zapper, iemand die aan zappen* doet.
Ik ben een zapper en daar ben ik fier op.
De Morgen, 01-02-89
Hoe boeiender ik dan het programma vind, }ioe
harder ik ga trappen. Wel vervelend dat ik een
'zapper' ben.
Sportief, maart 1989
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Maar thuis ben ik een 'zapper'. Ik schakel voortdurend van het ene naar het andere kanaal.
Nieuwe Revu, 18-01-90
informeel voor 'afstandsbediening van de televisie\
Waar is de zapper, waar zit die Teletekstpagina voor de zekerheid.
HP/De Tijd, 22-11-96
Ervaren televisiekijkers schatten in minder dan
een seconde de strekking en sfeer van een programma in. Z o worden beelden gescand en blijft de zapper af en toe hangen om wat informatie mee te pikken, dan weer volstaat een enkel beeld om een indruk te krijgen over een programma.
ZIN, september 1997
zegeningen: zijn-tellen (<— Eng. to count one's
blessings), zich tevreden stellen, gelukkig prijzen met w a t men heeft.
Laat ik liever mijn zegeningen tellen, denkt
Anke.
Renate Dorrestein: Het Hemelse Gerecht, 1991
Tel uit je winst en je zegeningen.
Maarten 't Hart: Onder de korenmaat, 1991
Liever dan te filosoferen over hoe het voor de
oorlog was, tellen de mensen in het centrum, vooral jongeren, hun zegeningen van het moment.
Elsevier, 10-04-93
Ruud zei altijd: 'tel je zegeningen' en die zijn warempel niet gering.
Trouw, 05-08-94
Dat zie je bij Ajax ook. Hoeveel spelers heeft die
club de laatste twee, drie jaar niet moeten laten
gaan? Daar kun je een compleet elftal van op de
been brengen. De manager telt zijn zegeningen.
'Gelukkig heeft onze keeper inmiddels bijgetekend.'
Trouw, 19-06-97
Er komt geen klacht over zijn lippen. John Jansen
van Galen telt zijn zegeningen.
Elsevier, 26-07-97
zeker weten, informeel voor ' d a t staat vast; er is
geen twijfel mogelijk'. Nadrukkelijke bevestiging van iets. Deze modieuze stoplap werd begin jaren tachtig populair.
'Pak ze aan, die fraudeurs!' hoorde hij zich terugroepen. 'Zeker weten!!!' brulde de wederpartij.
Heere Heeresma: Eén robuuste buste, 1989
Het zinnetje 'zeker weten!' is uiterst onbeholpen
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Nederlands. Op de vraag: 'Kom ji] morgen ook.-'
klinkt 'zeker weten!' door het regelmatig gebruik
al gewoon, maar stel dat iemand in plaats van 'ja'
'misschien' wil antwoorden, zegt hij dan: 'Niet zeker weten'?
Drtek van Wissen:... een doorn in mijn oog en een
doorn in mijn oor, 1996
Onzin, die meneer zat er heel ontspannen bij. Hij
zou niets hebben gedaan, zeker weten.
Nieuwe Revu, 18-0^-98
zelfdoener, iemand die alles zelf doet, zonder de
hulp van anderen.
Aspirant-pleegouders mogen niet langer buitenlandse kinderen adopteren buiten de erkende bemiddelende instellingen om. Als ze dat toch doen,
wordt het kind niet in Nederland toegelaten. Het
wordt voor 'zelfdoeners' verplicht de adoptie van
buitenlandse kinderen door vergunninghoudende
bemiddelaars zoals de Vereniging Wereldkinderen
te laten controleren.
de Volkskrant, 08-05-93
zelfverhongering, anorexia nervosa; magerzucht. Sinds eind jaren tachtig. M e e r m a a l s gehoord op tv.
zelfverzorgingsstaat, samenleving met een minim u m aan sociale zekerheid, w a a r i n elke burger
voor zichzelf dient te zorgen. De term werd gelanceerd d o o r de columnist Koen Koch. —>
waarborgstaat
.
Dominee Marcel van Dam spant in 'de Volkskrant' van 31 december de kroon. Na een opsomming van zijn oude stokpaarden - individualisering, basisinkomen - en het pronken met het van
columnist Koen Koch gestolen begrip 'zelfverzorgingsstaat' besluit Van Dam met een preek over het
in de samenleving 'implementeren van normen en
waarden'.
FJsevier, os-12-94
zerobond, zie tweede citaat.
Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse
ministerie van Financiën mag de voorgestelde korting op de zero-bonds niet worden gezien als subsidiëring van het schuldenplan.
de Volkskrant, 13-01-90
Zero-bond: nulcouponobligatie: obligatie zonder
coupon, wil zeggen dat er geen jaarlijkse rente op
wordt ontvangen. Het rendement wordt verkregen

uit het verschil tussen de uitgiftekoers (royaal onder de 100%). Dit verschil is aan het einde van de
looptijd belastbaar voor de inkomstenbelasting.
Ook: 'zero' of'zerocoupon'.
Jaap van der Wijk: Woordenboek voor de beurs,
1991

Financiën, Sociale Z a k e n , Binnenlandse zaken,
Welzijn, Volksgezondheid en C u l t u u r en de
premier. Zij vormen een van de onderraden van
de M i n i s t e r r a a d , w a a r i n de belangrijkste fiftancieel-economische beslissingen w o r d e n voorgekookt. —> kijfhoek*,
vijfhoek*.

Ook André Leysen, symbool van de internationale verankering van het Belgische kapitaal, heeft
zich bij het oproer aangesloten. Aanleiding vormt
de uitgifte van zero-bonds, leningen waarvan de
interest niet jaarlijks maar op de vervaldag met de
hoofdsom moeten worden terugbetaald.
Markant, 02-10-92
Zero bond: obligatie waarop geen rente vergoed
wordt, maar die tegen een extreem lage koers
wordt uitgegeven.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992
Hij was al schathemelrijk toen hij op het punt
stond met valse 'zero bonds' (obligaties zonder
rente) uit Chili de klapper van de eeuw te maken.
Nieuwe Revu, 19-11-9J
In zijn laatste boek, in eigen beheer uitgegeven,
stelt Van Rossem dat zijn beleggingssysteem
Moneytron in feite niets meer was dan een dekmantel voor de verkoop van vervalste zerobonds.
De Morgen, 16-12-97

Binnenlandse Zaken en w v c houden zich op de
vlakte, evenals Jo Ritzen van Onderwijs, die voor
de gelegenheid het kernkabinet, de zogenaamde
zeshoek, is komen versterken.
Elsevier, 20-04-91
Simons doet dit voorstel in een vertrouwelijke
notitie die hij op Z4 februari heeft toegestuurq aan
premier Lubbers en de bewindslieden van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken, de zogenoemde zeshoek.
de Volkskrant, 13-03-92

zero-tolerance (<— Am.-Eng.), beleid waarbij de
politie keihard optreedt, ook tegen lichtere
overtredingen. W o r d t gezien als een middel o m
overlast en criminaliteit terug te dringen. H e t
begrip zero tolerance k w a m midden jaren negentig overwaaien uit N e w York, w a a r de politie er spectaculaire resultaten mee boekte.
Als De Hoop Scheffer de uit New York overgewaaide 'zero tolerance' v e r d e d i g t - h e t e DA ziet
daar veel in - gaat hij, een tikkeltje overmoedig
wellicht, in de fout.
HP/De Tijd, 10-04-98
Dat is een van de valkuilen van zero tolerance, aldus H. de Jong, districtschef Rotterdam-West donderdag op een politiecongres in Nijmegen. Volgens
hem is het een illusie te denken dat je alles tegelijk
kunt aanpakken, zoals vaak wordt gesuggereerd.
de Volkskrant, 08-05-98
Het politieke antwoord is de 'zero tolerance',
omdat deze in de v s , vooral in New York, zo succesvol is.
Elsevier, 22-08-98
zeshoek, de ministers van Economische zaken,

Het kabinet staat op het punt het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) te privatiseren. Gi stèren hebben de zes meest betrokken bewindslieden,
verenigd in de zogenaamde 'zeshoek', een uitgewerkt voorstel van de ministeries van binnenlandse zaken en financiën besproken.
Het Parool, 29-08-92
Dan komt de agenda van de ministerraad aan de
orde, plus de daaraan voorafgaande vergadering
van de 'zeshoek'.
Elsevier, 24-12-94
Ook ministers en staatssecretarissen hebben
minder vakantie. De ministerraad besteedt de eerste twee weken van juli vrijwel volledig aan hei: opstellen van de begroting voor 1997: op maandag
hebben de bewindslieden op hun departement stafbespreking en schrijven ze aan hun Memorie van
Toelichting, dinsdag vergaderen de onderraden, de
woensdag is voor de 'zeshoek' (het officieuze kernkabinet van premier Kok en de afgevaardigden van
de 'spending departments': de ministers Zalm,
Wijers, Melkert, Dijkstal en Borst)...
Elsevier, 13-07-96
zestien, bij het voetballen: verkorting van zestienmetergebied
'strafschopgebied'.
Tien minuten voor tijd, PSV pompte bal na b^l in
de 'zestien'...
de Volkskrant, 12-04-91
Zestien. Verkorte term voor zestien-metergef
bied, waarmee het strafschopgebied wordt bedoeld. Strafschopgebied is zestien meter diep en
vormt spannend terrein wegens gevaar voor penalty's en kans op fatale, dus memorabele blunde rs.
HP/De Tijd (WK-special), 03-06-94
7J11

Daarna ging-ie bijdehand uitverdedigen rond de
zestien waardoor Jesper Olsen zo kon intikken.
Nieuwe Revu, 27-11-96
De commercie heeft gewonnen van de clubliefde,
ook bij PSV. Binnenmens René Eijkelkamp wil er
wel blijven rommelen, sleuren en beuken in de zestien, met vier armen en benen, maar niet ten koste
van zijn gezin.
Elsevier, 14-11-9 6
Bal in de zestien, drie man doken op me, keeper
erbij, maar ik vloog er zo hard in!
Nieuwe Revu, 25-06-97

'Zie je gauw, Bertje!'
Hert Jansen: En nog steeds vlekken in de lakens,
1988
Zal ik doen, zie je gauw.
Countdown, januari 1988
Na afloop van de persconferentie ontvangt hij
nog een laatste groet van Ulrich van Gobbel
('Ruud, ik zie je'), hijst een zwarte leren rugzak
over zijn rechterschouder en daalt de trappen af
door een haag fotografen naar de kleine wagen van
zijn vriend.
HPIDeTijd,
10-06-94

zet:aan-zijn, aan de beurt zijn om te handelen.
Deze u i t d r u k k i n g , die in de jaren tachtig populair werd, k o m t uit het schaak- en damjargon.
M e e r m a a l s gehoord o p de radio.

zieken (<— Am.-Eng. to sick), de boel verpesten;
zitten treiteren; (anderen) ergeren door zijn gedrag; v o o r t d u r e n d negatieve kritiek geven. Iemand zieken is 'iemand plagen, treiteren'. Informeel en wellicht o n t s t a a n in de jeugdtaal. De
Amerikaanse rapgroep T h e Beastie Boys h a d
destijds een n u m m e r met als titel 'Licensed to
ill', ofwel 'pesten toegestaan'.
Zat ze hoerig te lonken naar de kerels om mijn
maat te zieken...
Jan Cremer: De Hunnen. Deel in (Vrede), 1983
Ikzelf zal het nooit uitlokken maar als het moet
gaat de beuk erin. Het is echt feesten hé. Niet altijd
zieken hoor. Als je bewust gaat zieken, kan je het
binnen een kwartier krijgen ook.
Vrij Nederland, 3 0-08-86
Hij kan nu toch aardig zieken.
Vinyl, juli/augustus 1987
Dan jatten we op z'n minst wat handdoeken of
glazen uit zo'n tent om die man te zieken.
de Volkskrant, 25-03-88
En als ze flink stoned zijn gaan ze zieken en giechelen.
Jan Eilander: Altijd te laat, 1992
Hofman werd nogal gedold en werd hij niet gedold dan werd hij wel geziekt en als hij niet geziekt
werd dan werd hij gepiepeld en werd hij niet gepiepeld dan werd hij wel getreiterd...
Hard gras, mei 1996
Hij had een uitgesproken kwaaie dronk, ging tot
de laatste uurtjes door met beledigen en zieken,
maar de volgende ochtend stond hij alweer vroeg
op de tennisbaan.
Nieuwe Revu, 23-12-97

zetel:In e e n - (<— Fr. dans un fauteuil), in wieieru i t d r u k k i n g e n als in een zetel naar de aankomst (finish, streep) rijden (worden
gereden,
worden gebracht). Gezegd van een renner die
met een m i n i m u m aan inspanning (als eerste)
de eindstreep haalt, of van een renner die in een
gunstige uitgangspositie voor de sprint w o r d t
gemanoeuvreerd (De Coster, 1989). —> in een
fauteuil* zitten,
winnen.
'Als je alleen maar rap kunt sprinten, win je niet
drie keer de Ronde van Vlaanderen,' is Lemans reaktie. 'In deze klassieker wordt heus niet naar de
finish gewandeld. Ook kun je er niet door enkele
knechten in een zetel naar de streep worden gebracht.'
Wieier Revue, 31-03-89
Hoeveel heeft Kelly moeten betalen om door Andersen in een zetel naar de streep te worden gereden?
Nieuwe Revu, 27-04-89
In een zetel naar de streep worden gebracht: zich
in een positie bevinden waarin anderen (ploeggenoten, maar door omstandigheden soms ook concurrenten) het zware werk doen.
Dik Bruynesteyn en Gerard Koel: Vals plat, 1992
Van Poppel leek in een zetel op weg naar een herhaling van zijn ritzege in 1992 tijdens de Ronde
van Spanje.
Trouw, 29-04-94
zie je (<— Eng. see you, van see you later), afscheidsgroet; tot ziens. Informele jeugdtaal;
sinds het begin van de jaren tachtig.
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ziekenhuisbal, slecht toegespeelde bal, die een
voetballer slechts met gevaar voor verwonding
kan a a n n n e m e n o m d a t er een tegenspeler in de
b u u r t is. Slang.

De ziekenhuisbal is een pass naar een medespeler
die de laatste, vanwege de nabijheid van een tegenstander, slechts met gevaar voor beenbreuk kan bereiken. Het is dus een zeer slecht aangespeelde bal.
De Engelsen noemen het treffend een 'fif ty-fif ty
ball': je kunt er bij en je kunt er ook net niet bij.
Rob Siekmann: Het Voetbalwoordenboek,
1990
Maar hij liet zich nog door een magnetiseur belezen om er te staan. De enige met mentaliteit. Dat
er dan zo'n ziekenhuisbal langs je heen hobbelt, is
geen blunder, maar het noodlot.
Nieuwe Revu, 02-06-9)
zine (<— Am.-Eng., van magazine), tijdschrift
met cult*-onderwerpen.
—> e-zine*.
Een bezoek aan de kiosk verveelt nooit. Altijd
blijken er weer een aantal mensen zo gedreven om
over de meest buitenissige onderwerpen een zine
op de markt te brengen.
Wave, april 1995
zingzeggen, hetzelfde als rappen*: het opdreunen van een ritmische m o n o l o o g tegen een muzikale achtergrond. De Nederlandse t e r m dateert uit de tweede helft van de jaren tachtig.
Bij ons heet het geloof ik 'zingzeggen', in Amerika 'rap' - en zo hemelsbreed verschillend als dat
klinkt, is het ook. Bij ons zingzegt men in de roodpluchen geborgenheid van het theater, cabaret en
andere best wel maatschappijkritische strijdteksten - , in Amerika 'rappen' de zwarte streetkids,
op straat dus.
NRCHandelsblad,
28-11-86
Soms hebben ze ook nog een digitale ritmebox bij
zich, zodat ze zelf kunnen rappen - het populaire
zingzeggen, oftewel: ritmespraak.
Elsevier, 16-04-94
Rap is een East Coast-uitvinding. Daarover zijn
alle muziekhistorici het eens. Hooguit kan er een
meningsverschil bestaan over de precieze datum
en plaats - The Bronx, New Jersey of Brooklyn en de precieze namen van de MC'S (Masters of Ceremony) die voor het eerst teksten ritmisch begonnen te 'zingzeggen' over een relatief langzame,
stotterende beat (vandaar hiphop), die dj's voortbrachten door platen op draaitafels handig te manipuleren.
Elsevier, 14-12-96
zippen (<— Eng. to zip), een videofilm snel doorspoelen.

O p tv wordt er anders naar gekeken. Men bekijkt
de film in twee delen, spoelt eventueel saaie stukken snel door (het zogenaamde zippen) of benut
die momenten voor iets huishoudelijks.
de Volkskrant,
oj-12-91
Zippen: (uit 'to zip', gevormd naar analogie van
'to zap') een videoband snel of versneld doorspoelen op zoek naar een bepaald fragment, of orrj saaie
stukken of reclames over te slaan.
Liesbeth Koenen en Rik Smits: Peptalk, 1992I
computerbestanden samenpersen met b e h e l p
van een speciaal p r o g r a m m a .
Gezipte programma's zijn dus kleiner en sneller
te downloaden.
Mens & Wetenschap, september 1996
jeugdtaal voor 'ophoepelen'.
Zippen (f—Eng.) oprotten: 'effe zippen joh!f
Cor Hoppenbrouwers: Jongerentaal, 1991
zippy (<— Am.-Eng.; acron. van Zen inspired pagan professional), persoon die het radicale
idealisme van de jaren zestig combineert met
een praktische o n d e r n e m e r s a a n p a k en de a anvaarding van nieuwe technologieën; de hippie
van de jaren negentig. De t e r m werd eind jaren
tachtig bedacht, volgens de ene bron d o o r Fraser C l a r k , oprichter en voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Encyclopedia
Psychedelica International,
volgens een andere bron (zie
citaat Webber hierna) d o o r een redacteur vjan
het Amerikaanse tijdschrift Wired.
Zippies noemen ze zichzelf, een jaren negentigmutatie van het type mens dat in de jaren zestig opdook als hippie en daarvoor, in de jaren vijftig als
beatnik. De term 'zipp' staat voor een 'zen-inspired pagan professional', wat in rond Nederlands
zoveel betekent als 'ondogmatische zelfstandige
met oog voor harmonie in zichzelf en de wereld om
hem of haar heen'. Ze komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn de bewoners van wat de Amerikaanse
futuroloog Alvin Toffler - auteur van de ook in Nederland vertaalde boeken 'Future Shock' (1970),
'The Third Wave' (i98o)en'Powershift' ( 1 9 9 0 ) de informatiemaatschappij noemt. Hun wereld is
een tovertuin van technologie en pre-historisch gedachtengoed. Ze geloven in hi-tech én in magii;;
voor hen is technologie de nieuwe alchemie. Over
deze hoog-opgeleide, creatief denkende en op beweging en vernieuwing gespitste 'techno-rebellen'
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zegt Timothy Leary, de LSD-goeroe van de jaren
zestig: 'Zippies inhaleren nieuwe informatie zoals
ze zuurstof ademen.'
Nieuwe Revu, 16-01-92.
Toen waren er de hippies, komen er nu zippies?
Het fenomeen kreeg een naam dankzij Wired,
waar ene Jules Marshall sprak over 'Zen inspired
Pagan Professionals'. Eigenlijk ging het over een
nieuw soort yuppies, maar in plaats van carrière te
jagen, dragen zij de idealen van hun jeugd (de jaren
zestig) uit in hun werkomgeving en daardoor oefenen zij een diepe invloed uit op de maatschappij.
Webber, oktober 1994
Hier, op de patio van de dierentuin, naast de kinderboerderij en bij het souvenirwinkeltje met knuffels voor het regenwoud, zit de zippie in stilte op
een bankje te netwerken.
Elsevier, 04-03-95
Op de redactie blijkt niemand te weten wat een
'zippy' eigenlijk is, maar zoals vaak in dit soort gevallen biedt 'het net' uitkomst. 'Zen inspired Professional Pagans' zijn zippies. 'New edge travellers, cyberpunks', liefhebbers van de muziek van
The Orb, zogenaamde 'ambient techno'. Term vermoedelijk afkomstig uit de scene (tribe?) rond de
Mega Tripolis Club in Londen.
Jan Kuitenbrouwer: Hedenlands, 1996
zittende klasse, zie citaat. Pejoratief.
Er is een zittende klasse ontstaan, een klasse van
mensen die zich achter hun bureaus bezighouden
met het bedenken, het maken en het communiceren van beleid. Het begrip 'zittende klasse' is afkomstig uit het gelijknamige boek van de socioloog Cees Schuyt. 'De zittende klasse is verantwoordelijk,' schrijft hij, 'voor de uiteenspattende
waterval van duizenden dagelijkse beslissingen,
die over burgers genomen worden.' Ze hebben,
aan de functie-eisen van de personeelsadvertenties
te zien, een academische opleiding, kunnen uitstekend met mensen omgaan, beschikken over een
vlotte pen en babbel, hebben organisatorische
kwaliteiten en genieten een bovenmodaal salaris.
En ze hebben veel macht, beoogt Schuyt: 'De leden
van de zittende klassen stammen zeker niet meer af
van de oude, bezittende klassen. Met kennis hebben ze macht en maatschappelijk aanzien verworven. Het zijn de gezichtsbepalende uitdragers geworden van de verzorgingsstaat.'
HP/DeTijd,
25-06-93
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zoab (acron. van zeer open asfaltbeton),
zeer
poreus materiaal, gebruikt als wegdek voor
snelwegen. Voordelen: regenwater w o r d t snel
afgevoerd en het materiaal is sterk geluiddempend. Een nadeel is dat ijzel nauwelijks te bestrijden blijkt d o o r d a t pekel onmiddellijk wegzakt. Z o a b is bovendien d u u r d e r d a n het vert r o u w d e dichte asfalt. Sinds 1973 in Nederland
toegepast. De t e r m werd d o o r de meeste woordenboeken genegeerd. —> fluister asfalt .
Op de A59 bij het Brabantse Drunen zijn twee
proefvlakken aangelegd waarin het middel Mafilon vermengd is met zoab.
Elsevier, 03-01-98
zoekmachine,-robot (<— Eng. sear
cb-engine'),
c o m p u t e r p r o g r a m m a w a a r m e e men o p het Internet" snel informatie k a n vinden over een bepaald o n d e r w e r p ; krachtige software w a a r m e e
d a t a b a n k e n met miljoenen gegevens zich snel
laten doorzoeken. N a het intikken van een item
verschijnen de adressen van de sites" of de pagina's o p het Internet w a a r men terecht k a n . Bekende voorbeelden zijn Yahoo! en AltaVista.
Ook Yahoo, een van de oudere zoekmachines
heeft een index via trefwoorden, maar biedt daarnaast ook een thematische indeling per onderwerp
waarbij je via verschillende niveaus de website
kunt vinden die je interesseert.
Clickx, 10-10-96
De tilde (~) in het adres is een aanwijzing voor de
zoekmachine dat het hier niet gaat om een machine
of een subdirectory die 'wklo' heet, maar om een
computerbestand.
HP/DeTijd,
15-11-96
De zoekmachine meldt trots dat haar techniek
gebruikt wordt bij persbureaus die geen eigen webservice hebben zoals die van Reuter en Greenpeace.
Computer thuis in bedrijf, december 1996
Je moet weten welke zoekmachines (AltaVista,
Yahoo!) je moet gebruiken en hoe je daar komt. Je
moet een lijstje aanleggen van alle web-sites die
voor jou van belang zijn.
Elsevier, 18-01-97
Bij de meeste zoekmachines krijg je bij de resultaten een adres van een site of pagina waar je op kunt
klikken om meteen naar die site of pagina te gaan,
en een korte beschrijving van wat daar te vinden is.
Netwerk, februari 1997
Vooral de beginnende internetgebruikers zien

vaak door de bomen het bos niet meer, maar ook
de gevorderde cybersurfer zal niet alle informatie
zonder problemen weten te vinden. Gelukkig zijn
er een aantal zogeheten 'search engines' of zoekmachines op internet te vinden, die deze taak wat
vergemakkelijken.
PC-Active, april 1997
Wie met een van de populaire 'zoekrobots' op Internet op zoek gaat naar kinderporno, zal niet ver
komen: het enige wat je zult vinden als je trefwoorden als 'Lolita' intoetst, zijn satirisch bedoelde sites, verslagen van al dan niet zelfbenoemde
'watchdog'-organisaties.
HP/De Tijd, 04-06-97
Foei, bijna had ik 'Meldpunt kinderporno' in de
zoekmachine getypt als ik niet net op tijd de naam
van de schrijver zag: R.U. Sirius.
ZIN, augustus 1997
zoemhoek, hoek in een klaslokaal w a a r leerlingen aan een bepaald project k u n n e n werken.
H i e r heerst geen studieuze stilte, m a a r gezoem,
geroezemoes. H e t w o o r d k o m t wellicht uit het
vergaderjargon van de jaren zestig, w a a r m e n
schertsend spreekt van een zoemsessie: een korte onderbreking van een zitting waarbij de aanwezigen met elkaar onderling k u n n e n overleggen; meer algemeen ook voor een korte p a u z e .
De term zoemsessie w e r d al o p g e n o m e n in het
Winkler Prins-jaarboek
1969 (Nieuwe Woorden).
In het rapport wordt meeslepend geschreven over
het moderne schoolgebouw, met lokalen voor klassikaal onderwijs, stiltehoeken voor huiswerkmakers en 'zoemhoeken' voor leerlingen die in groepjes aan een project werken.
de Volkskrant, 26-08-89
zoemwoord (<— Eng. buzz word), modieus gezegde; een w o o r d d a t plotseling o p ieders lip
ligt. —» buzzwoord*.
In het zogenaamde 'no-nonsense'-tijdperk zie je
het omgekeerde. Ineens was 'kwaliteit' weer het
zoemwoord.
Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990
zonneboiler, boiler die w e r k t o p zonne-energie.
In Zwolle bij de Dienst Investigeringsrekening
hebben ze het druk. Er liggen honderden aanvragen voor subsidie op de aanschaf van een zonneboiler waarmee water kan worden warm gemaakt

voor de tapwatervoorziening binnenshuis. Bedrijven die deze zonneboilers leveren, zijn zeer verguld. De zonne-energiebedrijven, die tot voor kort
een kommervol bestaan leidden, bloeien nu op. Er
is geld te verdienen aan de zon.
de Volkskrant, 20-08-88
Een zonneboiler wint energie uit zonlicht op een
simpele manier. In tegenstelling tot zonnecel en,
die licht omzetten in electriciteit, gebruikt een zonneboiler zonlicht om water te verwarmen.
NRC Handelsblad, 04-07-97
zonnepraatpaal, praatpaal die o p zonne-energie
w e r k t . Een dergelijke paal staat bijvoorbeeld in
H o e k van Holland. Hij brengt het liedje ' H e r e
comes the sun' van T h e Beatles ten gehore als je
o p het knopje d r u k t (aldus de Volkskrant van
12-07-86).
Andere energie toegepast in zonnepraatpaal en
windboot.
Kop van artikel in de Volkskrant, 12-07-86
zonnesimulator, zie citaat.
De zonnesimulator dient om satellieten of componenten van satellieten bloot te stellen aan sterke,
op de zon gelijkende straling, om zo te kijken hoe
ze reageren op zonnewarmte. Dat gebeurt in een
grote vacuümruimte.
de Volkskrant, 27-09-86
zonnevlugje, informeel voor 'goedkope vliegreis
n a a r het zonnige zuiden'.
En wat te denken over luchtvervoer! Zal je een
weekje weg kunnen. Een zogenaamd 'zonnevlugje'.
Jos Brink: Allemaal poppenkast, 1981
Het zonnevlugje komt terug. Vier of vijf dagen
vliegen naar zuidelijke zon voor nog geen 409 gulden.
Trouw, 02-12-89
zorgaanbieder, instelling, p e r s o o n die medische
h u l p verleent: ziekenhuis, arts.
Verzekeraars, ook de ziekenfondsen, kregen bij
'Dekker' immers de vrijheid om zelf contracten af
te sluiten met 'zorgaanbieders', zoals artsen ep ziekenhuizen.
Elsevier, 10-03-90
Deze zogenaamde 'zorgaanbieders' (ziekenhuizen, specialisten en clusters van huisartsen) klonteren van de weersomstuit ook samen, zodat ^r een
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zorgkartel ontstaat met maar één doel: een hogere
'normuitkering' lospeuteren van de staat, die de
centrale kas beheert.
Elsevier, 24-08-91
zorgbemiddelaar, zie citaat.
Per bejaarde is gemiddeld dertienduizend gulden
per jaar beschikbaar. Dat is ongeveer tweederde
van het bedrag dat hun verblijf in een verzorgingshuis zou kosten. De bejaarden krijgen dat geld echter niet zelf in handen. Een 'zorgbemiddelaar', afkomstig uit de wijkverpleging, de gezinszorg of de
bejaardenzorg, beheert het geld en organiseert de
hulp.
de Volkskrant,
ij-09-88
zorgbureau, b u r e a u w a a r m e n tegen betaling
thuiszorg of medische hulp kan krijgen.
Hij beloofde alleen binnen één maand te reageren
op het plan van de vrouwenbond FNV voor de instelling van 'regionale zorgbureaus'. Die moeten
bemiddelen tussen vrouwen die 'betaalde' thuishulp willen leveren en mensen die zorg nodig hebben. Per bureau zouden er rond 500 banen van 28
tot 3 z uur in de zorg - van huishoudelijke tot technische en vervoersklussen - geschapen kunnen
worden tegen het CAO-loon.
Trouw, 14-10-94
zorginstelling, eufemistische aanduiding voor
een tehuis voor demente ouden van dagen.
Ziekenhuizen en zorginstellingen komen financieel flink in de knoei door de invoering van de 3 6urige werkweek.
Trouw, 04-07-97
zorgloon, zie citaat.
Het CDA dreigt de klok terug te draaien door het
idee van een zorgloon - een vast bedrag voor de ouder in het gezin die de kinderen verzorgt - buiten
het verkiezingsprogram te houden.
Trouw, 03-10-97
zorgmakelaar, zie tweede citaat.
Hoewel één verzekeringsmaatschappij zelfs een
'zorgmakelaar' heeft aangesteld om de klanten die
genoeg hebben van de wachtlijsten in de ziekenhuizen onder te brengen in privé-klinieken (en in
het buitenland), zijn verzekeraars en ziekenfondsen niet echt blij met de nieuwe ontwikkelingen.
Vrij Nederland, 21-03-92
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Zorgmakelaar: verzekeraar die op de hoogte is
van wachtlijsten in ziekenhuizen. Term van adjunct-directeur J.A. Huinink van Geové Verzekeringen, die voor zijn klanten alle wachtlijsten in
zijn computer bijhoudt, zodat hij direct kan zien
waar een verzekerde het snelst aan de beurt komt.
Frans van Lier: Jaartaai. De debuutwoorden
van
1993; citeert Trouw van 22 september
zorgtaak, zie citaat.
'Zorgtaak' bestaat uit twee kommervolle woorden, die tezamen associaties oproepen met moekes
die met vette piekharen en ruw-rode handen, de
mouwen tot de ellebogen opgestroopt, boven de
wastobbe staan. In werkelijkheid is wat 'zorgtaak'
heet aandacht schenken aan je kroost, luisteren
naar hun fantasievolle verhalen, na een val empatisch kusjes geven op zere knieën, investeren in hun
emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Elsevier, 18-10-97
zorgvader, vader die voor het huisgezin zorgt
d o o r te gaan w e r k e n , terwijl zijn echtgenote
thuis blijft.
De huisman annex zorgvader heeft de smaak te
pakken. Sterker, nu moeder weer thuis mag blijven, peinst hij er niet over zich de vreugde van het
zorgen te laten ontnemen.
HP/De Tijd, 19-01-96
zorgveld, alles w a t te m a k e n heeft met medische
h u l p , verpleging van zieken, gehandicapten of
andere hulpbehoevenden. Politiek taalgebruik.
De doorsnee Nederlander weet nauwelijks dat
vanaf 1 januari mogelijk een operatie van vijftig
miljard gulden op gang komt, waarbij de recente
belastingherziening onder Oort volstrekt verbleekt. Het 'zorgveld' ontwaakt langzaam. Huisartsen ontdekken dat ze nergens in de wet worden
genoemd, en misschien over een aantal jaren niet
meer bestaan; dat zij worden vervangen door specialisten.
Elsevier, 05-10-91
zorgverlof, voor de definitie zie
calamiteitenverlof.
Onder verwijzing naar Duitsland, waar werknemers tien 'zorgdagen' betaald mogen opnemen,
werd er nagedacht over de manier waarop een dergelijk zorgverlof gefinancierd zou kunnen worden.
Opzij, mei 1993

Aan het opnemen van zorgverlof kleven nu nog
een aantal nadelen. Z o kan een werknemer die nu
enige maanden voor een zieke huisgenoot zorgt en
later in de Ziektewet, WAO of WW terecht komt,
een lagere uitkering krijgen omdat de verlofdagen
niet als werkdagen tellen. Ook wordt de verlofperiode niet meegerekend bij de opbouw van vakantiedagen.
de Volkskrant, 23-07-93
Hij (staatssecretaris Wallage - M D C ) ging daarmee niet alleen in tegen het PvdA-verkiezingsprogramma, waarin het zorgverlof wordt gepropageerd als een van de mogelijkheden om de combinatie van onbetaald werk en onbetaalde zorgtaken
makkelijker te maken, maar ook tegen de wens van
zijn partijgenoten in de Tweede Kamer.
Opzij, november 1993
Het planbureau wist niet wat het aan moest met
verlangens als 'invoering van een zorgverlof en introductie van een deeltijd-vuT'.
Vrij Nederland, 08-01-94
In de markt wordt het al steeds gebruikelijker dat
werknemers een aantal vrije dagen mogen sparen
of laten uitbetalen voor bijvoorbeeld een lange vakantie, zorgverlof, of vervroegd stoppen met werken.
Trouw, 07-02-97
Juist nu er voor veel vrouwen belangrijke zaken
geregeld moeten worden, zoals het wettelijk recht
op deeltijdwerk, het instellen van (betaald) zorgverlof, het al dan niet goedkeuren en vergoeden
van nieuwe vormen van geboortetechnologie, regelingen tegen vrouwenhandel en kinderporno en
een betere status voor gescheiden allochtone vrouwen, zou het prima zijn wanneer in Den Haag weer
een eensgezind opererend vrouwenbolwerk zou
bestaan.
Opzij, juni 1997
zorgverzekeraar, instelling die verzekert tegen
ziekte.
Ook de positie van zorgverzekeraars en ziekenfondsen werd intact gelaten.
Elsevier, 05-07-97
zorgwarenhuis, w a r e n h u i s w a a r i n hulpbehoevenden (gehandicapten, bejaarden enz.) allerlei
benodigdheden k u n n e n k o p e n .
Een grote groep stokkenkopers blijkt genoodzaakt om er een aan te schaffen. Is de kwaal nog
niet erg genoeg voor een kruk, dan gaat men naar

de thuiszorgwinkel of een 'zorgwarenhuis' als Weizorg in Amsterdam, waar je wél leert hoe ermee te
lopen (met de stok én het zere been, dus de stok
niet aan de kant van het zere been), maar de keus
beperkt is.
Elsevier, 05-07-97
zorgzame samenleving, samenleving w a a r i n
mensen behulpzaam zijn voor elkaar en minder
t a k e n afschuiven o p de overheid. Alternatief
van het CDA voor de verzorgingsstaat.
Sinps ca.
1984.
Het CDA, dat wonderlijk genoeg de minste i deologische lading heeft, slaagt in die selectie nog het
best. Maar ook daar praten ze op de vergaderingen
over de'zorgzame samenleving'.
Haagse Post, 09-08-86
De socialistische partijvoorzitster trekt fel van
leer tegen het CDA-denken over de 'zorgzame' en
'verantwoordelijke samenleving'. Waar mensien
niet in staat worden gesteld verantwoordelijkheid
te dragen, moet de overheid zorgen dat dat ve randert.
Het Parool, 20-06-87
Met zoveel medemenselijkheid krijg je iedereen
plat. Brinkman bedient zich van dezelfde magie als
hij pleit voor een 'zorgzame samenleving'.
Opzij, oktober 1987
Het begon een jaar of vier geleden met het CDA en
mondde daar uit in het concept van de 'zorgzame
samenleving' - dat we allemaal de pannetjes s oep
en de morele waarden aan elkaar door moesten geven.
Haagse Post, 27-02-88
Het bekendste karikatuur van de 'zorgzame samenleving' die Brinkman als wvc-minister bepleitte, luidt dat kinderen hun zorgbehoeftige ouders
weer in huis moeten nemen, in plaats van die verantwoordelijkheid af te schuiven op de overheid.
Dat het ook anders kan, toont het gebruik bij sommige indianenstammen om bejaarden te dode^n
zodra zij te zwak en behoeftig worden.
Trouw, 30-12-89
Ambtelijk wordt thuisloosheid omschreven als
een toestand waarin mensen verkeren die door allerlei omstandigheden uit de maatschappelijke
boot vallen, daardoor vervreemden of vereenzamen en waarmee de reguliere hulpverlening niet of
niet meer uit de voeten kan. Het is momenteel de
snelst groeiende probleemgroep binnen Lubbers'
zorgzame samenleving...
Nieuwe Revu, 25-01-90
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Een zorgzame en verantwoordelijke samenleving. Een herijking van de rol van de burger, vooral
op politiek, moreel en cultureel gebied. Niet alleen
maar vrijheid en gelijkheid, maar ook broederschap.
Elsevier, o5-10-91
Wat tegenwoordig de 'zorgzame samenleving'
heet, is in feite een eigentijdse formulering van de
oeroude christelijke broederschapsgedachte. Het
traditionele anti-overheidsdenken der confessionelen wordt sinds kort verpakt in de modern aandoende formules van decentralisatie, terug naar de
burger, gespreide verantwoordelijkheid etcetera.
HP/De Tijd, 13-03-92
zotel (van ziekenhuis + hotel), kliniek, gelegen
in de b u u r t van een hotel. De kliniek h u u r t in
het hotel bedden w a a r i n de patiënt kan bijkomen. Sinds 199Z.
Het hele Elysée-project (het veelbesproken idee
om naast het hotel een privé-kliniek op te zetten en
de patiënten in het hotel te laten opknappen) is
overgenomen door Bouwman. In Nieuwerkerk aan
den IJssel zal het eerste 'zotel' opengaan.
Vrij Nederland, 21-03-92
Zo las ik in mijn lijfblad dat er in het kader van
de bezuinigingen in onze gezondheidszorg een ziekenhuis is bedacht met hotelfaciliteiten of zo men
wil een hotel met ziekenhuisfaciliteiten, een zogenaamd 'zotel'.
Driek van Wissen: Mooi is anders, 199 j
Volgens cwz-directeur Verstegen behoort een
zotel (een ziekenhuishotel) tot de mogelijkheden.
HP/De Tijd, 02-02-96
Patiënten die geen intensieve medische zorg meer
nodig hebben, maar ook nog niet naar huis kunnen, zouden kunnen worden ondergebracht in 'zotels', hotels die de lichtere vormen van zorg voor
hun rekening nemen.
Trouw, 27-06-97
zouk (<— creools 'feest, g e n o t ' ) , Caraïbische
d a n s m u z i e k , r o n d 1978 o n t s t a a n o p de Franse
Antillen; een combinatie van Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en westerse discoritmes.
Kenmerkend is een snelle beat, als bij het traditionele Antilliaanse d r u m w e r k .
Dédé Saint-Prix en Kassav maken allebei Caribische dansmuziek ('zouk').
Oor, 22-08-87
Kassav, een Antilliaanse groep die samen met
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hun landgenoten Malavoy, de vertegenwoordiger^
zijn van de zogenaamde 'zouk' muziek.
Fabiola, mei 1988
De eertijds suksesvolle Haïtiaanse pop van Coupe Cloue en Tabou Combo werden verdrongen
door de Antilliaanse zouk-golf.
De Morgen, 16-09-88
Om de een of andere reden wil het met de zouk in
ons land maar niet echt lukken.
Oor, 20-0^-89
Ach ja, zouk. Hoe lang is het nou geleden dat
zouk op weg leek om de ultieme tropische dansmuziek te worden? In plaats daarvan is deze Antilliaanse muziek verworden tot een formule die op
talloze incestueuze SOIO-LP'S wordt uitgemolken,
zonder dat het grote publiek er nog echt om maalt.
Oor, 04-04-92
zuiger, in wielerslang als verkorting van wieltjesplakker'',
-zuiger.
Zelf fietsende dertigers zijnde konden wij een tevreden, opgewekt gevoel niet onderdrukken. Er is
hoop. En we zullen niet meer denigrerend spreken
over de 'zuiger' of de 'plakker'.
Vrij Nederland, 07-09-8$
zum kotzen (<— Dui. ' o m te kotsen'), informeel
en modieus voor 'walgelijk'.
Zum kotzen: zeer trendy alternatief voor het
platgetreden 'om van over je nek te gaan', zonder
meteen in het al te klaterende 'kotsen' te vervallen.
Jan Kuitenbrouwer: Turbotaai. Van socio-babble
tot yuppie-speak, 1987
Van Gogh bleef lachen, onder het motto: zum
kotzen ben ik zeker, maar zulks geldt a priori ook
voor u.
Elsevier, 09-03-96
Kortom: hoe te voorkomen dat dit stukje ronduit
zum Kotzen zou worden?
Nieuwe Revu, 22-10-97
zwaar metaal, luide h a r d r o c k ; vertaling van
heavy* metal.
In de sector zwaar metaal is het heilige vuur weer
gaan branden bij oud Iron Maiden-zanger Paul
Di'anno.
Oor, 02-11-8$
zwabber, gabber* in w o r d i n g . Informele jeugdtaak
Maar in dit boekje - leuke handleiding voor de

'zwabbers' die nog gabbers moeten worden, leerzaam voor hun bezorgde ouders - rijst een heel ander beeld op van de verborgen driften van nu.
Elsevier, 01-11-97
zwakstroomsamenleving, zie eerste citaat.
'Nederland heeft een zwakstroomsamenleving,'
zei mr. F. Bolkestein. 'Als iemand een totaal normale opmerking maakt, slaan overal de stoppen
door.' Het ging in het bijzonder over Bolkesteins
meningsverschil met de heer Tommei die lid is geweest van de Vereniging N E D E R L A N D - D D R , en in
het algemeen over zijn streven naar een 'volwassen
debat over het communisme'.
NRC Handelsblad,
19-11-97
Maar de gelijkheidsfilosofie is op een weeïge manier tot beleidsnorm uitgegroeid, VVD-leider Bolkestein spreekt zelfs van een 'zwakstroomsamenleving'.
HP/DeTijd,
16-01-98
zwaluwstaarten, als w e r k w o o r d : t o t een hecht
geheel m a k e n . Deze figuurlijke betekenis werd
al vermeld in Van Dale (1976), met een citaat
uit het werk van Ida G e r h a r d t . Tegenwoordig
w o r d t de t e r m vooral in de politiek gebruikt. In
juli 1995 ergerde minister Sorgdrager zich in de
Justitiekrant
n o g a a n u i t d r u k k i n g e n als dit
moeten we even
zwaluwstaarten.
Voor de voet weg! Dit probleemveld moet worden neergetunneld in een motie, om langs deze weg
en in lijn met de afspraken met het kabinet al zwaluwstaartend de pijnpunten snelstens en bestens af
te concluderen.
Vrij Nederland, 07-11-92
Wij het Tica moeten die regionalisatie zwaluwstaarten. We moeten de uitvoeringsorganisaties,
de arbeidsbureaus, de uitzendbureaus en de scholingsinstituten in de regio simpelweg tot elkaar
veroordelen.
Elsevier, 18-03-95
Anderzijds kan Het Systeem natuurlijk niet alle
mogelijke applicatiesoftware gaan bijleveren,
want er moet ook nog af en toe iets worden aangeschaft, en liefst dient dat ook een product van Het
Systeem te zijn, ook weer voorzien van een installatie-aapje, dat ervoor zorgt dat de uitbreiding
naadloos in de Oorspronkelijke Configuratie
wordt gezwaluwstaart.
HP/De Tijd, 07-08-98

Zwarte Maandag, de beurskrach van oktober
1987. De ineenstorting van de koersen o p deze
d a g luidde het einde in van de effectenhandelb o o m die volgde na de deregulering en de Big*
Bang. O p m a a n d a g 19 o k t o b e r zakte de Dfc>w
Jones-index lager d a n bij de fameuze crash van
24 o k t o b e r 1 9 2 9 .
Maand na Zwarte Maandag: beurzen kijke^
naar Amerikaanse politiek.
De Morgen, 19-11-87
Na de beurskrach van 'Zwarte Maandag' levert
een blik op de economische horizon bovendien een
weinig vrolijk beeld op.
Het Parool, 09-04-88
De aandelenmarkten in sommige ontwikkelingslanden hebben een razendsnelle come back gemaakt en in andere landen zijn de koersen door
'zwarte maandag' niet of nauwelijks aangetast.
NRC Handelsblad,
23-04-88
Na Zwarte Maandag zakte de gemiddelde prijs
van aandelen op de beurs van Tokio 3 8 3 6 yen, oftewel 15 procent.
NRC Handelsblad,
27-07-90
Na die Zwarte Maandag herstelde de beurs zich
wel, maar de aandelen van RJR Nabisco bleven
laag.
Vrij Nederland, 22-09-90
Wie herinnert zich nog de beurskrach van
tien jaar geleden 19 oktober 1987: toen kelderde de Dow Jones-index met 508 punten naar
1738. Gemeten vanaf die 'zwarte maandag' i:> de
koerswaarde op Wall Street vierenhalf keer gestegen en op de Amsterdamse beurs zelfs verzesvoudigd.
NRC Handelsblad,
18-07-97
zwartepiet: de-toespelen, iemand t o t z o n d e b o k
m a k e n . O n t l e e n d aan het kaartspel, w a a r i n de
zwartepiet s c h o p p e n b o e r is. Vooral p o p u l a i r in
politieke kringen.
Nu zitten we echter in een situatie dat de veelvoorkomende criminaliteit toeneemt en hoge ambtenaren van justitie, lokale bestuurders en Kamerleden elkaar de zwarte Piet trachten toe te spelen.
NRC Handelsblad,
28-08-87
De oplossingen van de één zijn voor de ander onaanvaardbaar en voor wat betreft de oorzaken
trachten de twee elkaar de zwarte piet toe te s pelen.
Trouw, 28-02-97
Deze partij is immuun geworden omdat ze a^nde-
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ren de zwarte piet van de maakbaarheid heeft toegespeeld.
Elsevier, 05-07-97
zwartepieten, hetzelfde als de zwartepiet*
toespelen. Dit informele w e r k w o o r d w o r d t al vermeld door Bunge (1985).
Ella Vogelaar heeft geen zin om te 'zwartepieten'
over de vraag hoe het zo heeft kunnen lopen.
Trouw, 28-03-97
Duidelijk is dat we met dat zwartepieten over de
bedden van de patiënten niks opschieten.
Trouw, 17-04-98
zweef kees, schertsend slang voor ' w a r r i g persoon; iemand met veel fantasie'.
We krijgen een fantastisch inzicht in doorgeslagen jongelui, diep zwakzinnige mensen en doorgedraaide zweefkezen.
Nieuwe Revu, 29-04-98
zweetdief, pejoratieve a a n d u i d i n g v o o r een
wielrenner die een ander het werk laat doen,
een profiteur. —> linkeballen*,
wieltjesplakker*.
Nog altijd Barthélemy aan het laatste wiel. Hij
spaart daar krachten, ik had er zelf op kunnen komen. Hij is bang voor de volgende klim, voor iedere duw in de wind die hij hier vermijdt zal hij straks
een meter later gelost worden. Als dat zo doorgaat
krijgt hij nog kansen ook, de zweetdief.
Tim Krabbé: De renner, 1978
zweethut, ruimte met sterk verhitte lucht w a a r in m e n zweet uit k a n drijven.
Een vrijgevochten hectare aan de rand van het
dorp met een Tex Mex-restaurant, een paar woonwagens, een zweethut, een sauna en een meditatieruimte.
HP/De Tijd, 31-01-97
gloeiend heet gestookte hut w a a r i n m e n zich ter u g t r e k t o m t o t zichzelf te k o m e n , als onderdeel
van een alternatieve, new* age-achtige levensstijl.
En je kan het gerust vaag vinden, prima, schaal
hem niet in bij dat modieuze clubje 'Celestijnse belofte'-lezers, zweethut-bezoekers en Jomanda-volgers.
HP/De Tijd, 10-10-97
zwerfjongere, jonge dakloze.
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Peter is wat in het welzijnswerk een zwerfjongerewordt genoemd. In de thuislozenzorg (zo heet dat)
wordt de laatste jaren een toename gesignaleerd
van jongens en meisjes tussen de twaalf en twintig
jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hun
aantal wordt momenteel geschat op ruim Z5 duizend. Daarvan wordt een kwart gerekend tot de
echte zwervers. Ze hangen rond op metrostations,
slapen in parkeergarages of in kelders, zijn verslaafd en/of prostitueren zich. Als ze geluk hebben,
kunnen ze af en toe een nacht terecht bij vrienden,
of in een sleep-in of kraakpand.
de Volkskrant, 14-02-87
De hoofdstad oefent op zwerfjongeren een bijzondere aantrekkingskracht uit.
NRCHandelsblad,
26-09-87
Gewild bij de media, maar opgegeven door de samenleving: zwerfjongeren.
Elsevier, 20-01-90
Alleen, huisvrouwen opgepast! Want volgens
agent Bouwmeester wil een passerende zwerfjongere nog wel eens een spijkerbroek van de lijn jatten.
HP/DeTijd,
13-06-97
Op het platteland lijkt het of zwervende jongeren
niet bestaan. In het onderzoek 'Dicht bij huis', dat
Ineke Glissenaar in 1993 en 1994 uitvoerde voor
de Raad van Kerken in Nederland, bleek echter dat
naar schatting de helft van de stedelijke zwerfjongeren van het platteland afkomstig is.
Elsevier, 28-06-97
zwerfvuil, o p straat rondslingerend vuil.
In de hoofdstad wordt jaarlijks liefst vijftig miljoen gulden per jaar uitgegeven om het zogeheten
zwerfvuil weer bij elkaar te vegen. En dat zwerfvuil komt uit omgevallen, slordig dichtgebonden
vuilniszakken.
Haagse Post, 17-02-90
Het is één grote teringzooi, moet je dat zwerfvuil
eens zien!
Nieuwe Revu, 11-06-97
zwieper:een-geven, bij het wielrennen: een rivaal opzij dwingen tijdens de sprint, h e m doen
uitwijken. —> kwakken*.
Nee, ze zijn niet verplicht om voor mij opzij te
gaan. Maar dan moeten ze ook niet komen zeuren
als ik ze een zwieper geef.
Roland Liboton in Vrij Nederland, 28-11-87
Een tweede regenboogtrui had van hem een

groot renner gemaakt. Maar een tweede regenboogtrui die ze op de valreep van je stelen, is beter.
Zo'n verschrikkelijke onverdiende zwieper op zo'n
moment geeft de dingen legendarische afmetingen.
Sport
90,31-08-88
Zwitserlevengevoel, het zonder zorgen genieten
van het leven. Oorspronkelijk de reclameslogan
van het verzekeringsbedrijf Zwitserleven.
Kees
Brusse m a a k t e de kreet, w a a r m e e een bepaalde
pensioenverzekering w e r d aangeprezen, p o p u lair bij het grote publiek. —> -gevoel*.
Ik heb geen weet van het zogenaamde oranjegevoel, mijn gevoelens hebben geen kleur, het veelgeprezen countrygevoel zegt mij even weinig als anderzijds het stadsgevoel, ik ken alleen maar het
stadsgewoel, en ook het Zwitserlevengevoel is mij
als autochtone Nederlander volslagen vreemd.
Driek van Wissen: Mooi is anders, 1995
Zwitserlevengevoel. Weergave van het gevoel
'lekker in zijn/haar vel te steken'; overgenomen uit
een reclamespot. Imitatietaai.
Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995
Maar buiten de politiek laten ouderen zich gewillig uitrangeren. De overheersende mentaliteit is:
hoe eerder stoppen met werken, hoe beter. Advertenties en reclamespotjes van verzekeraars braken
het uit: niet-werken als gelukzalig eindstation, het
Zwitserlevengevoel.
Elsevier, 21-06-97

w a s b o r d spelen een belangrijke rol. Sinds de jaren zestig.
De term zydeco is ontleend aan een oud cajun
nummer 'Les haricots sont pas sale' (The snapbeans aren't salty), waarbij Les Haricots in het
slang van de Franssprekende Creolen is verbasterd
totzydeco.
Oor, 28-01-89
Ze beginnen met reggae en ska in biker-bars,
maar gaandeweg - ze hebben tot nu toe drie al bums gemaakt - komen daar steeds meer invloeden bij: een verfrissende, jubelende mix van Caribische klanken, zydeco en uiteenlopende soorten
folkmuziek.
Oor, oj-oj-90
Zydeco en de daaraan nauw verwante cajuri zitten de laatste tijd in de lift.
Oor, 23-03-91
Het was één van de belangrijkste aanzetten yoor
een kleine revival van zydeco - een vrolijk mengsel
van blues, cajun en Afro-Caribische ritmes, met de
accordeon als belangrijkste soloinstrument.
de Volkskrant, 24-01-92
Samen met zijn Zydeco Hi-Rollers haalt hij op
'Gonna Take You Downtown' alles uit de kast en
dat is nogal wat. Niet alleen zydeco trouwens, ook
van een stevig bluesnummertje (I'm on the Wonder) is hij niet vies.
HP/De Tijd, 29-11-96

Hij grijnst: 'Aan mij zul je geen geld verdienen!
Kijk, dat is nou mijn Zwitserlevengevoel!'
HP/De Tijd, 04-07-97
Klashorsts 'Zwitserleven-gevoel' is duidelijk het
mijne niet.
HP/De Tijd, 18-07-97
Word je lastig gevallen met de problemen van een
ander en wie wil dat nou nog in het tijdperk van
het Zwitserlevengevoel.
Opzij, december 1997
Zij genieten straks de goede pensioenen en uitstekende verzekeringsuitkeringen, en zullen dan het
Zwitserleven-gevoel verbeelden.
Trouw, 27-02-98
zydeco (<— creoolse uitspr. van Fr. les haricots
' b o n e n ' , in het danswijsje Les haricots ne sont
pas sales), creoolse dansmuziek uit Louisiana;
m e n g v o r m van z w a r t e r h y t h m a n d blues en
Franstalige volksmuziek uit Louisiana. Instrum e n t e n als de accordeon, de saxofoon en het

F"

Aanhangsel
Onderstaande neologismen worden uitsluitend of voornamelijk in
Vlaanderen gebruikt, ontstonden aldaar, of hebben in Noord en Zuid
een verschillende betekenis.
aanpassingsklas
aanschuifonderwij s
affairisme
affairist
afvalbaron
afzien
airstop
alle-terreinfiets
amigocratie
applausvervanging
(—> publiekswissel)
arbeidskaart
Arbitragehof
auto(wegen)vignet
Belpop
bibbergeld, -premie
blokrijden
Bob
buswacht
canapépolitiek
charmezanger
concentratieschool
condomobiel
contract met de burger
dialoog met de burger
dokkeren
domotica
fakbar
familiezender
fietseling
fiscale amnestie
forcing: de - doen,
(door)voeren
frigoboxtoerist
gesco
gezondheidsindex
goesting

hartrestaurant
hormonenmaffia
intelligente box;
- koffer
je-m'en-foutisme
jobber
jobclub
Johnny's en Marina's
jonge wolf
karakterdanseres
keineig
klinimobiel
krabber
Kroon: de - ontbloten
kuitenbijter
lippen
loopbaanonderbreking
Map
max: de neo; neofiet
new beat
niersteenverbr ijzelaar
(—> niersteenvergruizer)
nulste wereld
OKI

onthaalmoeder
opsinjoren
papieren: de goede,
beste - hebben
pedalen: de - verliezen
pensioensparen
pilootaflevering
(-» pilot)

piloteren
platform
praatbarak
protonkaart
PWA

rat
remgeld
resto
Smetbaan
sneuveltekst
sorrypas
spel: het - is op de
wagen
spionkop
stoempen
strandchampetter
taxifiets
uitvlaggen
uitwerving
verdapperen
verdwaalpaal
Verkavelingsvlaams
vingers: met de - in de
neus
wafelijzerpolitiek
Wetstratees
wisselmeerderheid
witte beweging
witte woede
wrevelagent
zetel: in een zwarte brigade
(—> vleermuizen)
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