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Los of aan elkaar?
Regelmatig kun je in winkels, in adverten-
ties, in krantenkoppen en op allerlei an-
dere plekken woorden zien staan die een 
andere betekenis hebben dan de makers 
ermee bedoelden.
Kijk maar eens naar de volgende plaat-
jes en probeer te ontdekken wat er niet 
klopt…  

Zo zijn er nog veel meer.
Probeer eens te tekenen wat 
hier staat en niet wat wordt 
bedoeld…:
Honden kussen
Planten bakken 
Lange afstandszwemmer
Rode wijnglazen
Blauwe kaascrème 

Slechte slogans
Stel je voor: iemand verkoopt eieren. 
Die eieren haalt hij zelf bij de boer, 
want hij wil dat zijn eieren zo vers mo-
gelijk zijn. Hij maakt reclame met deze 
zin: ‘Regelrecht van kippenkont naar 
mensenmond!’ 

Zou jij deze eieren kopen? Toch werkt 
de zin waarschijnlijk goed, want eier-
handel Marco Kleijer in Putten gebruikt 
hem echt. Waarom zou de zin goed 
werken, denk je? Kun je een andere 
reclamezin voor verse eieren bedenken 
die ook opvalt, maar waarbij je niet 
meteen aan kippenkonten denkt?

Elk jaar is er een verkiezing voor de 
‘slechtste slogan’. Die verkiezing is 
vooral grappig: de reclamezin die 
‘wint’ is vaak eigenlijk de grappigste. 

Hieronder zie je een paar van die 
‘slechte slogans’. Misschien kunnen 
jullie een verkiezing in de klas houden. 
Welke vinden jullie het grappigst?
-  Theo en Peet, voor al u electriciteet 

(PC van der Peet)
-  Wespen horren buiten (Unilux-horren)
- ’ t is VERS(C)HOOR (Verschoor groen-

te- en fruithandel) 
-  Van kop tot kont, worst in de mond 

(Worstenbroodjes van de Millse 
molen) 

-  Wees geen domme gans, steun de 
Dierenambulance! (Dierenambulance 
Amsterdam) 

-  Your shit is my food! (Loodgietersbe-
drijf L.P. Reith, Den Haag) 

-  Wij spelen open taart (Strik Patisserie, 
Nijmegen) 

-  Rara wie Bunnik? (Autodealer 
 Nefkens, Bunnik) 
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Straatpoëzie 
Misschien heb je in jouw dorp of stad 
weleens een gedicht op straat gezien. 
Op een bank, een stoeptegel, een muur 
of een bordje. Is het je nooit opgeval-
len? Op deze website kun je zien waar 
je poëzie op straat kunt vinden: https://
straatpoezie.nl/kaart. 

Het zou mooi 
zijn als jullie 
een gedicht 
kunnen beden-
ken voor jullie 
schoolplein. 
Misschien op 

een muur of op de tegels op de grond. 
Dan komen jullie misschien ook op de 
website Straatpoëzie!

Letterlijk of figuurlijk
Het komt vast regelmatig voor dat je iemand iets 
hoort zeggen en dat je niet direct begrijpt wat die 
ander echt bedoelt. Zou zij echt denken wat ze 
zegt, of bedoelt ze iets heel anders? 

Zeg eens wat! Of heb je je tong verloren?

Moet je dan op deze zin reageren met: ‘Nee hoor, 
mijn tong zit gelukkig stevig vast’ ? Als je dat 
zou zeggen dan doe je alsof ze deze zin letterlijk 
bedoelt. 

Bedenk eens samen met een maatje een paar 
van zulke zinnen en probeer die uit op anderen. 
Nemen ze het letterlijk of snappen ze dat je het 
niet letterlijk zo bedoelt?

Maar vaak moet je uitspraken van iemand juist 
niet letterlijk nemen. Dan kun je je beter afvragen 
wat die ander met deze zinnen echt bedoelt. 

Kun je bij de volgende zinnen een letterlijke 
reactie bedenken? Kun je ook bedenken wat er 
eigenlijk werd bedoeld? 
• Ik weet een heel lekker recept!
• Mijn opa was zeeman en heeft een anker op 

zijn bovenarm.
• De meester komt later, want hij heeft een 

lekkage. 
• Mijn ouders zijn allebei Steenbokken.
• Boven mijn bed hangt het Nederlands elftal. 

Wie was dat ook 
alweer?
Sommige woorden die we nu gebruiken zijn 
eigenlijk genoemd naar personen. Herken 
je ze?
• Aan het einde van de negentiende 

eeuw woonde in Engeland Patrick 
Hooligan. Hij was een boef, die met zijn 
maten door Londen zwierf. 

• De Belg Adolphe Sax leefde van 1814 tot 
1894. Hij was een bouwer van muziek-
instrumenten, en vond het vooral leuk 
nieuwe blaasinstrumenten te bedenken. 

• De Engelsman Robert Guppy (1836-
1916) was een bioloog die verre reizen 
maakte. Op het Caribische eiland Trini-
dad ontdekte hij een onopvallend visje. 

• In 1964 introduceerde de Amerikaanse 
dokter Charles T. Dotter een nieuwe 
techniek om mensen met een hartziek-
te te helpen.

• De Amerikaan William Russell Frisbie 
opende aan het eind van negentiende 
eeuw een bakkerij. Studenten van de 
universiteit vlak bij zijn bakkerij von-
den zijn taarten erg lekker. De platte 
taartdozen gebruikten ze om mee over 
te gooien.

Ga zelf ook eens op zoek naar woorden  
die naar iemand zijn genoemd. 
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