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Mijn woordgrapjes gebundeld, de meeste uitgegeven en vele zijn  
echt oud en daardoor gedateerd, met name de politieke zijn achterhaald  
en zullen niet meer door iedereen begrepen worden. 
Toch heb ik gekozen om ze u integraal aan te bieden. 
 
 
Misschien zijn er mensen, die vinden dat ik met sommige grapjes te ver ga.  
Mijn mening hierover luidt als volgt: Je hoeft niet onnodig grievend te zijn,  
maar cartoonisten en cabaretiers mogen dat en ik vind dat ook van toepassing  
op dit boekje. 
 
Op een avond met een groepje mensen en we verveelden ons een vrouw zonder 
gezichtsvermogen zei: ( bij sommigen stokten de adem bij haar woorden) laten we  
“blindemannetje” gaan spelen. Galgenhumor/sublimatie of gewoon geestig. 
Ik was niet upset en reageerde met: nou de winnaar is al bekend. 
 
Zulke dingen gebeuren “gewoon”.  
 
Er zijn erbij, die cryptisch zijn, ware het niet dat het antwoord al gegeven is. 
 
Taal, taal, ik blijf er naar talen. 
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Verscheidene titels voor mijn woordgrapjes. 
 

Eigen-wijsheden 
Ideetjes 
Zinnen-beelden 
Manjafiques 
Maniaks 
Smarties 
Begrippen 
Eigen-aardigheden 
Ver-zin-sels 
Manj-aforismen  
Stellingen  
WoordCartoons 
 
Ze zijn niet allemaal leuk, sommige zijn gedateerd. Weer anderen alleen voor insiders 
sommige zijn stellingen. Thema’s worden ook herhaald voor mij ook in my dread anguish 
nought can aid me, none can comfort.Uit Euridice van Gluck. Art thou troubled music wil 
calm thee (Händels Rodelinda) 
All I need is love and understanding. TLC 
Politieke-medisch jargon-muziek-grafisch jargon-sexuele-Cultuur (literatuur-schilders e.a. 
kunstuitingen) e.v.a. onderwerpen b.v. godsdienst. Sommige vallen onder meer categorieën. 
Vele woorden zijn componenten en moeilijk in te delen. 
 
De bovenstaande titels stonden in de eerste druk. In de tweede druk heb ik ze verdeeld in 
rubrieken en zijn de oorspronkelijke subtitels komen te vervallen. Het was niet eenvoudig ze 
in categorieën te verdelen. Het is niet helemaal gelukt. Ware het maar net als ik op mijn 
weblog als ik een stukje geschreven heb, dat ik verschillende rubrieken kon aan vinken. 
Ik ben zeker niet gelukkig met “Algemeen” , maar om de chaos niet te vergroten, 
is het alfabetisch en bovenaan. 
De Manj-aforismen zijn gebleven, dat behoeft verder geen betoog.  

De rest was “spelen met taal” zoals de titel van dit boekje,  
was grotendeels willekeurig, desalniettemin heb ik mijn eerste ingevingen bewaard  
in de inleiding. 
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nja Croiset 

 
Ik had dit boekje graag blauw blauw willen laten, maar dan was het kleurendruk geworden. 
Geen blauwdruk! Dat hoort natuurlijk in het kopje GRAFISCH. 
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ALGEMEEN.  
 

Koningen/koninginnen ouderwets zijn dus monarchetypes.  
Leden van het Koninklijk huis verdíenen niets, ze krijgen statiegeld.  
Monarchie - staats(ie)bedrijf. 
Bankroete koning - vorst aan de grond. 
Hofhouding - protocol.  
Kapsel Beatrix - staatshoofd. 
Bij het huwelijk van Beatrix en haar man werd een Clausule opgemaakt.  
Beatrix in zake haar nichtje - onhoffelijk.  
Beatrix is en heeft zo haar eigen protokol.  
Geen mevrouw, maar majesteit. 
Maria zat op majesteit (wat het betekent heb ik nooit begrepen),  
maar als republikein zou ik dat graag doen. 
De koningin “valt” onder de minister-president- een soort van vorstgrens. 
Hoe kan een mon-arch met wij ondertekenen?  
Olympische spelen. Willem Alexander. De prins van Oranje, meer is hij ook niet. 
De stijl van de Nederlandse kroningsmantel - hermeLIJN. 
Auto van kroonprins - dauphine.  
Dode koningszoon - prinsenlijk.  
Dood lid koninklijk huis - vorstelijk.  
De tocht van de overleden Bernhard - een schavuit op de afuit. 
Geen royal, wel royaal, te loyaal. 
Koninklijk huis - paleis.  
Willem-Alexander Mea Maxima - Jorge Zorregieta Mea Maxima culpa.  
De Britse royals geven hun feesten daar - BALmoral. 
Het leven is een feest, jammer ik houd niet van feestjes.  
De chef in de Thaise keuken is een BangKOK 
Onverwachte gasten krijgen te eten uit de - improvisiekast.  
Ik ben lief als ik boos ben - kwaadaardig.  
Net genoeg te eten mini͡  maal. 
Liefhebber van Duitsland heeft - germanie.  
Door (de) belasting aangeslagen. 
Blut na belasting betalen - fiskaal.  
Beslag gelegd door de belastingdienst - confisqueren. 
Een niet vlees etende edelgermaan- vegetAriër 
Tegen de tijd dat je eieren gaan ‘scharrelen’, is het volgens  
mij de hoogste tijd om ze bij het ‘groen’ afval te doen 
FILIAal, dat is dan een WINKELDOCHTER 
Ik ben een klep, zij mijn uitlaatklep. 
Ik kon daaruit niet destilleren of dit gedistilleerd was. 
Ze had gezegd, dat het weer, haar niet weerhouden zou. 
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Omarmen met woorden.  
Troostend gebaar - bewogen beweging. 
Gesticuleren - manipuleren. 
Handgebaren - manieren. 
Gedwongen huwelijk - fait/fête accompli. 
IJs koop ik bij AH. Haring is mijn - marktaandeel.  
Meisje achter marktstal - kraamvrouw. 
Deze hulp is van alle Marcten thuis. 
Ik ben een monster in de dubbele betekenis - une monstre en un échantillon. 
Sluiting bakkerij - broodroof. 
Een kluns die ondersteuning biedt - kruk. 
Je hebt je kind vermoord - nageslacht. 
Niet geestig - immens. 
Een lang gesprek met zijn tweeën geen onderonsje - maar onderpondje. 
Proberen iets op te nemen - record poging. 
Visueel geheugen - videorecorder. 
Vervelende mooi / intelligente man - knapzak. 
Voet afdrukken - pederasteren. 
Handgebaar - geste. 
Dom - agnost. 
Grapje te koste van iemand anders - hardgelag. 
Overstroming - kwelwater. 
Overstroming - oeverloos.  
Het woord tsunami neemt epidemische vormen aan. 
Onder gelopen land - wijwater. 
In midden oosten eten ze - arabische liga. 
Vuilnisman - milieuboer. 
Kleren maken de man - kleding-stuk. 
Een geweldige moeder - MAgistraal.  
Misdruk grafisch - manisch mis druk. 
Verbaal agressief, maar als ik slá dan is het met stomheid.  
Bekvechten is wel fysiek geweld, n.l. bijten. 
Aangezien het geen NOODzaak is, stel ik het even uit. 
Een valse Franse dochter- une FILLEine.  
Ook deze kan naar een volgende druk van "spelen met taal' 
Ik wil iets gedaan hebben voor zaterdag, maar het is tekort dag,  
alhoewel de dagen beginnen te lengen.  
Zij Ana Gram 
Hij Onno Zel 
“Als ik jou was, zou ik” ‘zou je net zo doen als ik!’ 
 

Woord cartoons. Politiek, Sexualiteit 
De man van Lenie ’t Hart wordt niet verbannen naar Robbeneiland.  
Maxima goedkoper gekleed, dat zou je ‘sieren’ Manja Croiset S.I.R.E.  
Een republikein is geen MonArchetype.  
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Broek o.i.d . lenen van vriend - maatkleding.  
Die mannelijke vogel ondertekent - paraaf. 
Ik eet kreeft, ik ben een kannibaal.  
Vervelende brief - lastpost.  
Deze babbelaar of kletskop kun je eten. 
Rang van een chinees en een vrucht - mandarijn.  
Chinese analfabeet - karakterloos.  
Chinese of Zwitserse maaltijd - kantongerecht.  
Waar spreken ze Kantonees ? In de Zwitserse provincies. 
Nare stemming - atmosferische storing.  
Sorry zeggen - stembuiging.  
In deze stad heb je altijd verdriet - Triëst. 
De zin màkkers staakt uw wild geraas, is taalkundig onjuist. 
Mijn vriend wordt steeds kalmer - makker.  
Je kameraad zorgt overal voor - regelmaat. 

Hekel aan taalleer - grammatica. 
Overbezorgd - curare. 
Kwaad genie - bolle boos. 
Deze edelman leeft in de schaduw - markies. 
Raar tasje - foudraal. 
Smartlap - zakdoek. 
Voile - overzicht. 
Een piekeraar kent geen Vrije Gedachte. 
Bewoner deel van G.O.S. - walrus. 
Gallisch - frantic. 
Champagne bij de eeuwwisseling - f/vin du siècle. 
Portier - deurwaarder. 
Kopstoot - tête a tête. 
De dag dat je echt volwassen bent - independence day. 
Bericht van een woongroep - communiqué. 
Mening verkondigd op de beeldbuis - televisie. 
Een bezeten liefhebber van een zuidelijk continent - afreakaan. 
Vacuüm getrokken - in het luchtledige. 
De fiets was lek - aan de lopende band. 
Ik krijg geld van mijn vader - Europa. 
Al die wolkenkrabbers maakt New York tot AKROPOLIS. 
Een stoot vriendinnen iets anders dan een stoot van een vriendin en  
dat kan je dan ook nog anders uitleggen. 
 
 
 


