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Voorwoord
ronald giphart

Het voorwoord van dit — geweldige — boek kan ik niet beginnen zonder
een beroemde anekdote te memoreren over een Amerikaanse woorden
boekenschrijver, van ongeveer anderhalve eeuw geleden. Na verschijning
van een nieuw standaardwerk ontving de man een brief van een deftige
mevrouw. Zij was verguld met zijn laatste publicatie.
‘Wat een eerbiedwaardig boek heeft u weer het licht doen zien!’, schreef
ze, waarna ze eraan toevoegde: ‘Er staat geen onvertogen woord in!’
De woordenverzamelaar kon het niet nalaten terug te schrijven: ‘Maar
mevrouw, u wilt toch niet zeggen dat u allemaal vieze woorden heeft op
gezocht om te constateren dat ze niet in mijn boek voorkomen?’
Ik beken mijn aberratie: ik hoor tot de groep studentikozen en taalfreaks
die in willekeurig welk woordenboek in willekeurig welke taal of subtaal
onmiddellijk op zoek gaat naar onwelvoeglijkheden. Heerlijke uren van
mijn leven heb ik met bijna masturbatoir genoegen gebladerd naar
betekenissen en etymologieën van zo plat, schunnig en ordinair mogelijke begrippen (‘wat is eigenlijk de taalkundige herkomst van het woord
schedebabbel?’).
Het is meer dan alleen een puberale anomalie. Wie in het Nederlands
schrijft heeft grofweg honderdduizend woorden tot zijn beschikking. Wat
kleuren zijn voor schilders, zijn woorden en uitdrukkingen voor schrijvers:
het is het materiaal waarmee zij werken. Geen schilder zal op voorhand
kleuren niet gebruiken, zoals ook geen schrijver ‘bepaalde woorden’ bij
voorbaat zal uitsluiten. Alle woorden horen op het palet van de schrijver,
of deze nu plechtstatig, ambtelijk, archaïsch, burgerlijk, platgewalst of
onbetamelijk zijn.
Woordenboeken zijn voor de meeste schrijvers een levensader. Net als
veel collega’s verzamel ik woordenboeken: etymologische woordenboeken,
synoniemenboeken, rijmwoordenboeken, citatenboeken, glossaria met
woorden uit vervlogen tijden, woordenboeken over specifieke onderwerpen
als sport, geneeskunde of wetgeving.
Daarom was ik zo blij toen in 2007 eindelijk het Woordenboek van platte
taal verscheen, de voorloper van het standaardwerk dat u nu in handen
heeft. In de Volkskrant schreef ik er lovend over, omdat er eindelijk eens
een woordenboek was uitgebracht, waarin we niet werden gehinderd door
onschuldige woorden of onbeduidende adjectieven.
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voorwoord door ronald giphart
Er kleefde voor mij destijds maar één punt van lichte kritiek aan. Om
dat het zoeken naar vulgaire of ordinaire lemma’s in een woordenboek van
platte taal nogal onzinnig was, zocht ik vindplaatsen waarin ik zelf werd
geciteerd. Dat is ook een aberratie: het nakijken van schrijvers of zij in
bronnen en registers voorkomen. Mijn afwezigheid drukte mijn plezier
in het boek in het geheel niet, maar stemde me stiekem toch droevig. Had
ik daar al die jaren woordonanerend mijn best voor gedaan?
Het vervult mij dan ook met grote trots dat ik in de huidige uitgave van
het Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands ben opgenomen,
tussen schrijvers als Wolkers, Reve, Van Kooten, Campert en vele andere
erkende goorlappen.
Dat interesse en plezier in onbetamelijk taalgebruik van alle leeftijden
is, getuigt een voorleesavond die ik in 2011 mocht vullen met de toen
82-jarige schrijver Remco Campert, een van de grootvorsten van de Neder
landse taal. Voor ons optreden aten Campert en ik een hapje in een eet
café. Naast ons tafeltje zaten twee bevallige studentes aan een soepje.
‘Fokking gruwelijk,’ hoorden we een van hen plotseling roepen.
‘Echt fokking chill,’ vulde de ander aan.
Wat was dat voor soep? Het duurde even tot we doorhadden dat de
meisjes met hun interjecties niets negatiefs hadden gezegd, maar juist uit
drukking gaven aan hun waardering voor het gerecht en de ambiance.
Die avond opende Campert zijn lezing met de constatering dat hij zijn
roman Het leven is vurrukkulluk in de huidige tijd waarschijnlijk Het leven
is gurruwwulluk zou hebben genoemd. Toen de zaal was uitgelachen,
zei hij droog: ‘Fokking chill.’ Waarmee hij voor iedereen aantoonde dat
je nooit te oud bent voor onwelvoeglijk taalgenot. Ik wens een ieder die
dit boek leest en gebruikt het fokking plezier toe dat ik er zelf aan heb
beleefd.
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uitkloppen

U
ui (de, -en; -tje) I {eig. ‘sterk geurend
bolgewas’, de uitdrukking is
mogelijk ontstaan uit de naam
Juniperus, het toonbeeld van
onnozelheid, verbasterd tot juin
en later ui} zo gek als een ui stapel
gek; II {naar analogie van bet. I}
zo geil als een bos° uien
uier (de, meestal uiers; -tje) {eig.
‘melkklier van de koe’; vgl. koe}
vrouwenborst ;   tieten
uiig (bnw.) {van ui ‘grap’} flauw
en grappig tegelijk, melig
uil (de, -en; -tje) {naar de nacht
roofvogel als zinnebeeld van dom
heid} domoor ;   sukkel
uilen (uilde, h. geuild) {van een
uiltje knappen} slapen, suffen
uilenbal (de, -len; -letje) {eig.
‘braakbal van een uil’} domoor
;   sukkel
uilenzeik (de, g.mv.) {naar de ver
meende smaak} slecht bier, slappe
koffie, slechte drank
uilskuiken (het, -s; -tje) {van uil
als zinnebeeld van domheid en
kuiken als versterking daarvan}
domoor, sukkel ;   sukkel , , Ik ben
het niet met hem eens, ik vertel
hem dat een stad met langzame
bewegingen bestuurd moet
worden, maar hij zegt dat ik een
uilskuiken ben en keert zich van
me af. snijders 2
uitbaggeren (baggerde uit, h. uit
gebaggerd) {eig. ‘door baggeren
dieper maken’} heel hard neuken
;   neuken
uitbuiken (buikte uit, h. uitgebuikt)
{eig. ‘de buik uit laten zakken’}

na het eten rustig aan doen om
het voedsel te laten zakken
uitchecken (checkte uit, h. uit
gecheckt) {jeugdtaal, vert. van
Eng. check out ‘controleren,
onderzoeken’} beoordelen,
vooral op uiterlijke schoonheid
uitdraaien (draaide uit, h. uit
gedraaid) {‘draaiend verwijderen’}
iemand een poot ° uitdraaien
uitgekakt (bnw.) {van uit- ‘tot
een einde’ en kakken, eig. ‘klaar
met poepen’} uitgeput
uitgekookt (bnw., -er, -st) {vert.
van Du. ausgekocht van auskochen
‘uitbroeden, bekokstoven’} sluw,
doortrapt; synoniem: uitgenast
uitgelebberd (bnw., -er, meest -)
uitgelubberd
uitgelubberd (bnw., -er, meest -)
{van uitlubberen ‘te ruim worden’}
wijd en zonder veerkracht, door
gebruik, en daardoor onaantrek
kelijk; vormvariant: uitgelebberd
: een uitgelubberde kut °
uitgeluld (bnw.) {van uit- ‘tot
een einde’ en lullen1} uitgepraat,
afgebluft
uitgenast (bnw., -er, meest -)
{mogelijk van uit- ‘tot een einde’
en nasjen, lett. ‘uitgegeten’,
ass. met uitvreter} uitgekookt
uithangen (hing uit, h. uitgehangen)
{van uit- ‘naar buiten’ en hangen}
zich voordoen als, spelen : de
beest ° uithangen; de bink, held,
grote jongen uithangen
uitkafferen (kafferde uit, h. uit
gekafferd) {van uit- ‘tot uiting’ en
kafferen} uitschelden
uitkakken (kakte uit, h. uitgekakt)
{van uit- ‘naar buiten’ en kakken}
uitschijten
uitkleden (kleedde uit, h. uitge
kleed) {‘van kleren ontdoen’}
1 iemand met de ogen° uitkleden
2 veel geld afhandig maken
;   misdaad; synoniem: uitkloppen2
uitkloppen (klopte uit, h. uitgeklopt)
{‘kloppend ontdoen van vuil’}
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uitkomen
1 iemand de jas° uitkloppen; de
pijp° uitkloppen 2 uitkleden2
uitkomen (kwam uit, is uitgekomen)

U

{van uit de kast komen} zijn of haar
homoseksuele geaardheid open
baar maken
uitkotsen (kotste uit, h. uitgekotst)
{van uit- ‘naar buiten’ en kotsen1}
1 uitbraken : zijn eten uitkotsen
2 iets of iemand uitkotsen er niets
meer mee te maken willen hebben
3 kotsen2
uitlaat (de, -laten) {vgl. met een
opening aan de achterkant om
gassen uit te laten} achterste,
anus ;   reet
uitlikken (likte uit, h. uitgelikt)
{‘likkend schoonmaken’} 1 beffen
: een kut, pruim uitlikken , , Helena
(…) dacht met vertedering terug
aan de tijd toen haar eigen jonge
pruim voor de eerste keer werd
uitgelikt. boon 2 2 rimmen
: een aars, gat, hol, kont, reet,
ster uitlikken seks 3 een asbak°
uitlikken
uitmelken (molk uit, h. uitgemolken)
{van uit- ‘leeg’ en melken2} arm
maken
uitnemer (de, -s; -tje) {van uitnemen ‘uit iets halen’} 1 oplichter,
afzetter ;   misdaad 2 uitvreter
uitpezen (peesde uit, h. uitgepeesd)
{van uit- ‘leeg’ en pezen  I  I} een
hoerenloper zo veel mogelijk
seksuele diensten aansmeren
en hem daar flink voor laten
betalen ;   prostitutie
uitpissen (piste uit, h. uitgepist)
{van uit- ‘naar buiten’ en pissen}
1 plassend uitscheiden ;   uit
werpselen 2 blussen door te plassen
: iemand nog niet willen uitpissen
als hij in brand staat een grote
hekel aan hem hebben
uitpoepen (poepte uit, h. uitge
poept) {van uit- ‘naar buiten’ en
poepen  I} uitschijten
uitroken (rookte uit, h. uitgerookt)
{eig. ‘met rook uit zijn schuilplaats

verdrijven’} met harde middelen
verdrijven, vooral van misdaad
organisaties
uitschijten (scheet uit, h. uit
gescheten) {van uit- ‘naar buiten’
en schijten} 1 poepend uitscheiden
;   uitwerpselen 2 baren : een kind
uitschijten 3 iets lelijks maken,
produceren 4 iemand uitschijten
niets meer met hem te maken
willen hebben 5 uitschelden
V synoniem: uitkakken, uitpoepen
uitschijter (de, -s; -tje) {van uit
schijten 5} strenge berisping
uitschot (het, g.mv.) {van uitschieten,
eig. ‘groep die op grond van
slechte kwaliteit is afgezonderd
van de rest’} schorem, tuig
uitstappen (stapte uit, is uitgestapt)
{eig. ‘een vervoermiddel verlaten’}
1 doodgaan 2 zelfmoord plegen
;   dood
uitsteken (stak uit, h. uitgestoken)
{‘uitstrekken’} geen poot ° uit
steken
uitstrekken (strekte uit, h. uit
gestrekt) {naar de houding waarin
een lijk in een doodskist ligt}
de benen° uitstrekken
uitvinden (vond uit, h. uitgevonden)
{eig. ‘bedenken’} hij heeft het
uitgevonden hij is homoseksueel
;   homo
uitvinder (de, -s; -tje) {van uit
vinden} hij is de uitvinder hij is
homoseksueel ;   homo
uitvreten (vrat uit, h. uitgevreten)
{van uit- ‘leeg’ en vreten} 1 op
andermans kosten leven, ander
mans gastvrijheid misbruiken
2 iets verkeerds of stiekems doen
uitvreter (de, -s; -tje) {van uit
vreten1} klaploper
uitwerpselen (mv.) {van uitwerpen
‘naar buiten werpen’} verzamel
naam voor poep en urine ;   269
uitwonen (woonde uit, h. uitge
woond) {eig. ‘een huis zo intensief
bewonen dat het vervallen raakt’}
heel hard neuken ;   neuken
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urmen
uitgewoond zijn a heel hard
geneukt zijn b heel moe zijn
uitwringen (wrong uit, h. uitge
wrongen) {‘door wringen van
vocht ontdoen’} de pruim° uit
wringen
uitzuiger (de, -s; -tje) {van uitzuigen
‘er meer aan onttrekken dan
redelijk is’} iemand die profiteert
van een ander die daar groot
nadeel van ondervindt
uitzuipen (zoop uit, h. uitgezopen)
{van uit- ‘leeg’ en zuipen} 1 leeg
:

drinken 2 een klant in een bordeel
zo veel laten drinken dat hij geen
geld meer heeft voor seks met een
hoer ;   prostitutie
universiteit (de, -en) {eig. ‘instel
ling voor wetenschappelijk onder
wijs’, euf.} gevangenis; : de uni
versiteit voor criminelen gevangenis
als instelling waar misdadigers
nieuwe trucjes van elkaar leren
uppie (het, g.mv.) {oorspr. ‘halve
cent’} in zijn uppie alleen
urmen (urmde, h. geürmd) I {van

Uitwerpselen
Een heerlijk gevoel is dat als je leegloopt, schijten is ongetwijfeld
een van de prettigste dingen van het leven, heel rustig lekker
schijten, alleen maar schijten, fijn nadenken, op de met plaatjes
beplakte muur kijken, de krant of ’n boek lezen of alleen maar
staren (…) Schijten is zo persoonlijk en je moet er de tijd voor
nemen, net zoals met tandenpoetsen, alle penages en bedaard
en vooral beheerst !
jan cremer 1
Nodig moeten en dan mogen — Gerard Reve beschreef het moment
erna als dat je ‘heel even stil moet staan, om dat fijne gevoel erna ten
volle te verwerken en al knijpend te voelen wegtrekken.’ Aandrang
leidt ons naar de wc, op springen staan en dan de sluizen openzetten
— zijn er niet maar weinig dingen prettiger ? De man beroert dan zijn
geslacht en klopt de pomerans, brult uit zijn lul of geeft zijn jongeheer
een hand, en de vrouw kan de pruim uitwringen. Wateren doet ieder
een, van majemen tot sassen en van pissen tot zeiken. En dat was nog
maar de kleine boodschap, nu over naar het grotere werk.
Poepen gaat over iets maken, je bakt een bolus, draait een bout of legt
een drol. Deze bezigheden worden omschreven met bouten, kakken
of schijten. En het resultaat mag er zijn: een dampende drol, een hoop
stront, of gewoon kak, poep of schijt. Voor een fraaie hoop wordt niet
zelden een vergelijking gezocht, zoals bolus, torpedo of worst. Tenzij
je diarree hebt, natuurlijk, dus aan de dunne bent, aan de poeperij of
aan de schijt. Kortom racekak, schijterij of spuitpoep. Nee, dan toch
liever gewoon uitscheiden, met andere woorden afgaan, uitpoepen
of wat krachtiger: beren. En dan maar hopen dat de onderbroek de
dag zonder remsporen doorkomt.

U

> Zie voor meer verwante termen pagina 337.
Zie ook het kader wind.
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Utrecht
de uitroep ocharm} zeuren,
klagen ;   zeuren II {van bet. I
en ass. met wurmen} onhandig
doen, rommelig zijn
Utrecht (het, g.mv.) {mogelijk
verwijzing naar de Dom als fallus
symbool} van Utrecht zijn homo
seksueel zijn ;   homo
utrechtenaar (de, -s; -tje) {van
van Utrecht zijn} homoseksuele
man ;   homo
utteren (utterde, h. geütterd)
{de klanken verbeelden het gedoe}
1 onhandig of langzaam te werk

gaan 2 moeilijk doen, zaniken,
zeuren ;   zeuren
uur (het, uren; -tje) {‘tijd die men
doorbrengt’} hete uren of uurtjes
tijd waarin veel, gepassioneerde
seks plaatsvindt , , Het contact
met Miepje [Kurk] verliep vanaf
de eerste middag dat ze me op
zocht zeer bevredigend, terwijl
ook mijn vriendschapsbanden
met het echtpaar Kurk als échtpaar
niet werden aangetast door mijn
hete uren met Miepje. campert 7

U
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thematische verzamelingen
Neuken (vervolg )
poepen
poken
pompen
potloden
van preut trekken
prikken
de pruimen op sap zetten
de puddingbuks doorladen
een punt zetten
punten
raggen
rammen
rampetampen
reetneuken
rijden
rollebollen
in het roompotje roeren
sandwichen
de schoorsteen vegen
op de schroef gaan
iemand op de schroef nemen
schroeven
sodemieteren
soppen
sporten
stampen
iemand in zijn ster neuken
stiften

anale / inwendige stokslagen
geven
stoten
strontstampen
sufneuken
in de suikerpot roeren
tampen
tietneuken
tokkelen
het tuintje wieden
tunnelen
uitbaggeren
uitwonen
een veeg geven / krijgen
vegen
vogelen
voorneuken
votsen
vozen
vrijen
wappen
wielen
een wip leggen / maken
wippen
Van Wippenstein gaan
een wippertje maken
door de rode zee gaan
het zwaard in de schede steken

Orgasme
afgaan
afpompen
arriveren
zijn ballen legen
bevredigen
kale boer
cumshot
deserteur
natte droom
aan zijn gerief komen
happy ending
hoogtepunt
het hoogtepunt bereiken
klaarkomen
klaarspuiten

zijn kloten legen
komen
van de kruk afgaan
kwakken
een kwakkie schieten
voor het zingen de kerk uitgaan
het moment supriem
schieten
sprietsen
sproeien
spuiten
squirten
zaad schieten / storten
zijn zak legen
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