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Een enquête van HP/De Tijd, begin jaren negentig, wees Kees van Kooten en Wim de Bie aan 
als de invloedrijkste opiniemakers van het moment. Al meer dan 25 jaar bespelen deze heren 
op geniale wijze het medium televisie. In hun satirische programma’s becommentariëren ze de 
actualiteit en focussen ze de aandacht op modieuze trends, die door hen aangepakt, 
omgekeerd en overdreven worden. Velen beschouwen hen dan ook als ‘het geweten van de 
samenleving’, maar dat ontkennen zij met klem. Liever noemen ze zichzelf televisiecolumnisten, 
terwijl Nico Scheepmaker hun werk op de buis al vergeleken heeft met ‘tv-essays’. 
 Beide satirici brachten al veel pennen in beweging, en in de Nederlandse pers worden ze 
terecht doodgeknuffeld. De typetjes die ze neerzetten, net als de nieuwe woorden en 
uitdrukkingen waarmee ze constant stoeien, worden meer dan eens gemeengoed in de 
Nederlandse samenleving. Talrijke vondsten van deze taalvirtuozen (doemdenken, regelneef, 
bescheurkalender, om er maar enkele te noemen) schopten het tot nationaal taalbezit. 
 In zijn cursiefjes lanceert de auteur Kees van Kooten ook wel eens neologismen, maar die 
slaan merkwaardig genoeg niet zo snel aan. Ik beperk me hier tot een paar voorbeelden: de 
uitdrukking aan droefdweep lijden ‘ altijd zielig doen’; de verbinding plukjes toeschouwers (voor 
toeschouwers die in kleine groepjes verspreid zijn; reeds opgenomen in de grote Van Dale!); de 
woordspeling krommunikatie (met als varianten: hommunicatie, mommunicatie, 
verdommunicatie, verstommunicatie en sodommunicatie). 
 Martin van Amerongen en René Zwaap hebben ooit het woord Kootkunde bedacht, net als 
het wat minder leuke Bieologie. Het is duidelijk dat de soloprestaties van beide heren, met 
name hun schrijfsels, het lang niet zo goed doen als de kunststukjes van het duo. Veel heeft 
wellicht te maken met het feit dat televisie een krachtiger medium is. 
 
Om hun werk en invloed op de taal beter te kunnen begrijpen, is het nodig dat we eerst even de 
levensloop van dit stel schetsen. In 1957 ontdekten Koot en Bie elkaar op het Haagse 
Daltonlyceum. Ze maakten er een krantje en deden wat aan cabaret. Op 12 oktober 1963 
startte het VARA-radioprogramma Uitlaat, en hierin ontwikkelden Kees en Wim de later erg 
populair geworden ‘Klisjeemannetjes’. Eind 1965 maakten ze hun televisiedebuut bij Mies 
Bouwman in Mies-en-scène. De Haagse typetjes die ze voor dit programma creëerden, kregen 
meteen veel bij- [159] val. Volgens Koot waren het meestal lullige burgermannetjes. Toch 
vormden ze de kern van diverse creaties die later door het duo bedacht werden. Deze typetjes 
bereikten hun hoogtepunt op de latere elpee Hengstenbal (1977), een titel die overigens 
ontleend werd aan de soldaten- en studententaal. (In die milieus is het de benaming voor een 
feest waarop geen vrouwen aanwezig zijn.) Na Mies kwam het jongerenprogramma Fanclub 
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van de VARA. Ook hierin werden allerlei figuurtjes neergepoot, zij het andere dan de 
‘Klisjeemannetjes’. Eind 1968 leverden beide heren ook materiaal voor een ander VARA-
programma, Hadimassa van Dimitri Frenkel Frank: een soort post-satirisch volkstheater. Kees 
van Kooten speelde in het derde seizoen de fotograaf ‘Daan Hooykaas’, terwijl Wim de Bie in de 
rol dook van een getalenteerd concertpianist. Ook Annemarie Oster en Ton van Duinhoven 
kropen vaak in een andere huid. Van de laatste is ongetwijfeld de grijze gehaktbal de meest 
memorabele creatie! 
 Het volgend programma waaraan Wim en Kees hun medewerking verleenden, was Het Gat 
van Nederland bij de VPRO. In één van de afleveringen brachten ze een parafrase op de 
schandalen zoals Televizier die toen zou brengen: het Schandaal van het Tehuis voor 
Roodharige Weeskinderen. Het duo werkte slechts twee seizoenen voor dit tv-programma. Iets 
later werd het ‘Simplistisch Verbond’ opgericht. Vanaf 1975 komt de vermelding Goedgekeurd 
door... op de Bescheurkalender — in 1973 gestart — en het embleem van het Verbond: de 
mattenklopper. Hiermee wilden ze de uitwassen van de moderne maatschappij aanpakken. 
 Begin 1991 ging Keek op de Week van start, waarmee Van Kooten en De Bie nog meer op 
de actualiteit wilden inspelen. De moraal die vaak in hun stukjes zit, blijft echter steeds verpakt 
in een lach. Naast het televisiewerk en de bescheurkalenders — een woord dat ondertussen 
ook Van Dale heeft gehaald — leveren de heren af en toe een elpee af. Van de ‘vrije jongens’ 
Jacobse en Van Es, misschien wel hun bekendste typetjes, verscheen zelfs een videocassette. 
Ook hun schrijverschap mag niet vergeten worden, al vermeldt de Grote Winkler Prins enkel 
Van Kooten als auteur, in een stukje dat door Carmiggelt geschreven werd! 
 
En daarmee belanden we dan bij het taalgebruik en vooral de nieuwvormingen, waarvoor deze 
woordendetectives blijkbaar een zeer bijzondere antenne hebben. Veel van hun vondsten 
drongen door in de omgangstaal en vaak haalden ze zelfs de woordenboeken; andere raakten 
slechts beperkte tijd in zwang. Voorbeelden van eendagsvliegen zijn onder andere de 
Simpelpee ‘een elpee van het ‘Simplisties Verbond’, simplisme ‘kunst van de eenvoud’, de 
leuke begroetingsformule dames, heren ook (dit soort humoristische krompraat dateert van 
1974 en was rond 1978 nog een tijdje courant onder Nederlandse tieners), de stoplap van die 
dingen dus. Of de onder politici geruime tijd gebruikte uitdrukking de Sixtijnse Kapel witten ‘een 
gigantisch karwei klaren’. 

[160] Op hun magnum opus, de elpee Hengstenbal (1977), wordt een Haagse dialoog 
gevoerd over de oudste beweging ter wereld. Tijdens dit gesprek, opgenomen in de Haagse 
Houtrusthallen, worden minstens twintig synoniemen gebruikt voor het beoefenen van het 
minnespel. Zeven daarvan werden ook opgenomen in het boekje Kèk mè nâh. Plat en bekakt 
Haags (1985) van Ad van Gaalen en Frans van den Mosselaar en zouden dus typisch Haags 
kunnen zijn: bonken, wippen, fleppen, kezen, mutsen, een doppie maken, op de dot gaan. 
Andere uitdrukkingen zullen misschien niet ontsproten zijn aan de breinen van Koot en Bie, 
maar ze werden alleszins door deze heren populair gemaakt: kieren, soppen, palen, pompen, 
een punt zetten, kunstbiljarten, een veeg geven, van wippenstein gaan, in de suikerpot roeren, 
de pruimen op sap zetten, het roompotje peilen, rolbezemen, het plafond witten. 

Laten we het even bij de uitdrukking van wippenstein houden. Volgens het Erotisch 
Woordenboek van Hans Heestermans e.a. (1980) werd wippen in de zin van ‘copuleren’ al in 
1829 gebruikt. Dit woordenboek vermeldt echter niet van wippenstein gaan, dat dezelfde 



betekenis heeft en dat ik later ook aantrof in de Haagse Post (26-07-86): ‘Maar ik vind het 
gewoon te goedkoop om na een optreden een meisje mee te nemen en daar mee uit je bol te 
gaan. Dat is niet mijn mentaliteit om zo van wippenstein te gaan.’ Ongetwijfeld hebben Koot en 
Bie bijgedragen tot de populariteit van deze uitdrukking, voornamelijk onder tieners. 

Toch is de slangconstructie van + -stein niet ongewoon in onze taal. Zo noteerde ik de 
verschillende variaties hierop die sedert het einde van de jaren zestig voorkomen: van 
knokkenstein (in Oor, 30-11-91), van pimpelstein (in Muziek Express, oktober 1989); van 
suffenstein (in HP/De Tijd, 12-06-92), van slappenstein (D.F. Frank, De kleinste hond ter wereld 
(1980)), van truttenstein (D.F. Frank, Ljoeba’s buik (1973)) en van knullenstein (Haring Arie, 
Een leven aan de Amsterdamse zelfkant (1968)). 

In dezelfde seksuele sfeer zit het woord geilneef dat, net zoals het meer bekende regelneef, 
in de jaren tachtig door Koot en Bie werd bedacht. Mogelijk werd het woord gemodelleerd naar 
oudere woorden met de betekenis ‘geile man’: geilbroeder, geilpik, geilvlieger (alle reeds 
voorkomende in de achttiende eeuw). De geilneef werd al opgenomen in de 12de druk van Van 
Dale, met de omschrijving ‘iemand die geobsedeerd is door seks’. Verschueren, die het woord 
eerder opnam, geeft ook nog de vrouwelijke vorm, de geilnicht, maar die variant werd bij mijn 
weten enkel gebruikt door het weekblad Humo (in 1987 en over een vrouwelijke popster). 

De geilneef werd door popjournalisten ook vrij snel gebruikt als bijnaam voor Prince. Uit het 
muziekblad Oor van 7-10-81 citeren we volgende zin: ‘In afwachting van de nieuwste elpee van 
Prince biedt The Time op deze gelijknamige debuutelpee voor alle geilneven van Nederland 
een alternatief ...’ Dit woord voor ‘een louter op seks belust persoon’ is vooral onder de jeugd 
verbreid. 

Terwijl uit de geilneef later de creatie van de Vieze Man (gespeeld door Van Kooten) is 
ontstaan, heeft de regelneef naderhand model gestaan voor de figuur van Cor van der Laak, 
een querulante bewoner van een [161] bloemenbuurt, van wie het adagium Mijn naam is Cor 
van der Laak en wel hierom [...]  (gevolgd door een tirade) veelvuldig gepersifleerd werd. Het 
typetje Van der Laak (gespeeld door van Kooten) werd samen met dat van vrouw Cock 
(Barbara van Kooten) voor het eerst opgevoerd op 1 oktober 1977. De bazige uitroep Hou je d’r 
buiten Cock werd later door de VPRO op spottende wijze in verband gebracht met Wim Kok, die 
toen tijdens een PvdA-congres door de mangel werd gehaald. 

De clichéfiguur Van der Laak sproot voort uit de regelneef. In Humo van 4-2-88 vertelt De 
Bie hoe leuk hij het vond dat regelneef een Van Dale-woord was geworden. Deze benaming 
voor een ‘bemoeiziek regelaar, iemand die op opdringerige manier alles voor een ander wil 
regelen’ vinden we onder andere terug in het boekje Neologismen (Utrecht/Antwerpen 1984) 
van Riemer Reinsma. Het oudste citaat hierin is er eentje uit 1982, maar wij vonden nog een 
oudere vindplaats, namelijk in een verzameling cursiefjes van Jos Brink uit 1980 (Zitten op de 
grond): ‘Ik ben, om met Koot te spreken, een vreselijke regelneef.’ 

Tijdens de Tweede Lange Avond van het Simplisties Verbond, op 28 januari 1977, werd de 
regelneef, samen met een hele reeks andere neven, voor het eerst ten tonele gevoerd. 
Sindsdien zijn er al talrijke varianten bedacht: de Haagse Post had het in 1988 over een 
regeltante. Minder frequent voorkomend zijn de regelmie en de regelpoes (Albert Mol in Haar 
van boven (1988): ‘Toen zegt Lien, want da’s ‘n ouwe regelpoes, die Lien: got meid, weet je 
wat?’). 

 



Tal van andere creaties van Wim en Kees zijn een eigen leven gaan leiden. Erg succesvol 
was bijvoorbeeld de arro. Dit woord, dat zowel voor ‘een arrogant persoon’ (zelfstandig 
naamwoord) als voor ‘arrogant’ (bijvoeglijk naamwoord) staat, werd in 1986 bedacht als 
persiflage op de eindeloze reeks modieuze afkortingen die in deze periode opdoken (anarcho, 
altemativo, bio, brabo, enz.) en die gebundeld werden in de megaseller Turbotaal (1987). 
Volgens de auteur van dit werkje, Jan Kuitenbrouwer, is het zeer twijfelachtig of deze vondst 
van Koot en Bie wel gebruikt wordt. Die mening zal hij nu moeten herzien, want arro is 
ondertussen één van de populairste turboafkortingen geworden. Het woord werd na de bewuste 
uitzending van het Simplisties Verbond een tijd lang door Nederlandse politici in de Kamer 
gebruikt. Tegenwoordig is het erg verbreid in jongerenkringen. In Muziek Express van oktober 
1987 lazen we: ‘Sean is een ontzettend aardige gozer, en helemaal niet lastig, vervelend of 
arro.’ Cor Hoppenbrouwers heeft het woord inmiddels opgenomen in Jongerentaal (1991). 

Eveneens razend populair geworden in jeugdige kringen is de positivo, waarvan het 
handwoordenboek van Koenen zegt dat het gaat om een ‘soms ongunstige’ benaming voor 
‘iemand met een (al te) optimistische kijk op het leven’. De positivo is de tegenpool van de 
depro (iemand met een negatieve ingesteldheid). Hij begon zijn carrière in het zangduo De 
Positivoos, de religieus-optimisten met belangen bij een positieve bankrekening. Dit stel komt 
voor op de elpee Mooie Mene- [162] ren (uit 1982) en lijkt gemodelleerd naar een eerder 
opgevoerd Haags typetje dat de Here ontdekt had en meteen gestopt was met achter de wijven 
aan te zitten. De positivo gaf nog de aanzet tot het ontstaan van allerlei nevenvormen: niet 
alleen de negativo, die voor de hand lag, maar ook de seropositivo (Tamar in Vrij Nederland, 
1987). 

Voor het type van de uitgezakte veertiger, de rebel van een voorbij tijdperk, bedachten Koot 
en Bie de oudere jongere. Deze figuur blijft zich in kleding, spraakgebruik, vrijetijdsbesteding en 
aspiraties identificeren met een groep waartoe hij niet meer behoort. Wim Deetman zou je het 
prototype van de oudere jongere kunnen noemen. Het is een term die beklijft. In Trouw van 31-
7-93 stond ‘Paradiso is versloft tot een poptent voor oudere jongeren.’ Van Dale heeft het woord 
gehonoreerd onder het lemma jongere, zij het zonder nadere uitleg. Veel minder levensvatbaar 
was de aanduiding voor een Turkse migrant: meneer Pamuk (de met een wollen muts getooide 
medelander die over straat sjokt). De spottende benaming voor een academische deskundige, 
dr. Clavan (volgens Van Kooten genoemd naar Mick Clavan, ooit een befaamde linksbinnen 
van de Haagse voetbalclub ADO), leek aanvankelijk ook geen lang leven beschoren te zijn. 
NRC Handelsblad haalde dit typetje uit Keek op de week van 12 november 1989 nog eens aan 
in zijn columns, en daar leek het bij te blijven. Tot de term begin 1998 opnieuw opdook in 
Trouw! 

Een andere woordschepping met wisselend succes was het acroniem wibocri. Het werd voor 
het eerst gebruikt op 10-11-85 in een programma van het Simplisties Verbond en het betekende 
zoveel als ‘witteboordencriminaliteit’. Vrij Nederland gebruikte dit handzame woord nog midden 
1986, maar daarna leek het opeens in het niets verdwenen te zijn. Eind jaren negentig dook 
wibocri totaal onverwacht weer op in de pers. Misschien haalt het woord wel de nieuwe editie 
van Van Dale? 

Met de komst van RTL 5 werd de term kneukzender (een combinatie van knokken en 
neuken) gelanceerd. Jammer genoeg werd dit geen blijvertje. Een schot in de roos waren wel 
weer de krasse knarren. Niet lang nadat de uitzending van start ging (in oktober 1993, als 



opvolger van Keek op de week),  kon je geen krant of weekblad meer openslaan zonder dat één 
of andere krasse knar zich in een column aandiende. Vrij Nederland van 16-10-93 omschreef 
de dertigers en veertigers binnen de partij van de Pvda als krasse knarren. Het popblad Oor 
noemde Frank Sinatra een krasse knar en begin 1994 werd de film Wrestling Ernest 
Hemingway door de Nieuwe Revu omschreven als een Krasse Knarren-komedie! 

De kleine criminaliteit wordt treffend belichaamd door Jacobse en Van Es, van wie de 
lijfspreuk Geen gezeik, iedereen rijk het al even ver geschopt heeft. De spreuk is onder andere 
terug te vinden in het boek Aan het volk van Nederland van Pim Fortuyn, dat in 1992 
verscheen. Jacobse en Van Es zijn het prototype van de lepe vrije jongens, een uitdrukking die 
Van Dale heeft gehaald en al voorkomt op de elpee Hengstenbal uit 1977. Volgens Van Dale is 
een vrije jongen een ongebonden levende man die zich zo [163] min mogelijk door wettelijke 
bepalingen laat beperken in zijn vrijheid. Het woordenboek citeert nog Campert! 

De twee figuren uit de Haagse penoze die Koot en Bie hier op een rake manier hebben 
neergezet, zijn randcriminelen die de wet niet al te strikt opvatten en met behoud van hun 
uitkering zich na vijven het apelazarus werken. Op een moment dat in Nederland nog geen 
sprake was van de Centrumpartij, richtten zij de Tegenpartij op, compleet met knokploegjes. 
Jacobse en Van Es konden naderhand echter op de sympathie rekenen van Joop 
Glimmerveens Nederlandse Volksunie, en toen werd het duidelijk dat dit duo moest verdwijnen. 
Van Kooten in Oor (17-11-84): ‘Op een gegeven moment haalt de werkelijkheid onze fictie in en 
dan houdt het natuurlijk op.’ Inmiddels werden Jacobse en Van Es opgenomen in het 
handwoordenboek van Koenen (1992) en duikt dit controversiële duo nog geregeld op in 
krantencolumns. Het kale havengebied waar de Amsterdamse politie in 1983 de ontvoerde 
bierbrouwer Heineken terugvond, werd door de gerechtsdienaars omschreven als een Jacobse 
en Van Es-terrein. En in 1993 schreef de Volkskrant dat ‘de VVD een Jacobse en Van Es-
economie wil met een stelsel van sociale zekerheid dat de verkiezingsleus “Samen voor ons 
eigen” tot Leitmotiv verheft’. In diezelfde Volkskrant kon je een paar maanden eerder ook het 
volgende lezen: ‘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?’ 

In oktober 1990 werd de term Nieuw Flinks gelanceerd: een spottende typering voor het 
reactionaire beleid van sociaal-democratische politici. De PvdA begon op dat moment kordater 
en strijdlustiger op te treden. NRC Handelsblad van 19-11-90: ‘Daarbij waarschuwde ze [Marjan 
Sint -  MDS] voor de harde taal die steeds vaker uit de mond van de PvdA-bestuurders te 
vernemen is en inmiddels het predikaat “nieuw flinks” heeft meegekregen.’ De uitlatingen van 
PvdA-politici als Wöltgens over onwillige werklozen en over de instelling van een vacaturestop 
voor rijksambtenaren luidden dit nieuwe beleid in. Sindsdien is de uitdrukking gemeengoed 
geworden en heeft ze haar weg gevonden naar de handwoordenboeken van Van Dale en 
Koenen. 
 
Van sommige zegswijzen is het niet duidelijk of ze wel bedacht werden door Koot en Bie. Maar 
ook al zijn de heren niet de geestelijke vaders van veel hierna geciteerde uitroepen en 
gezegdes, dan hebben ze ongetwijfeld wel bijgedragen aan de populariteit ervan. 

De leuke uitdrukking stoned als een garnaal (door Van Dale omschreven als ‘zwaar onder 
invloed van drugs zijn’) wordt wel eens aan het satirisch duo toegeschreven. Op de 



Bescheurkalender van 1973 komt een liedje voor dat zo in het repertoire van De Twee Pinten 
zou kunnen: ‘Wij zijn zo stoned als een garnaal. Stoned als een garnaal. Neem nog maar een 
haal want stoned als een garnaal zijn we allemaal.’ De zegswijze werd al verscheidene malen in 
de pers gesignaleerd. Vrij Nederland van [164] 17-08-91 had het bijvoorbeeld over agressieve 
eekhoorntjes in het New Yorkse Central Park: ‘De arme beestjes zouden zich te goed doen aan 
de door gebruikers achtergelaten “crack”-ampullen en vervolgens zo stoned als garnalen de 
mensen naar de kelen vliegen.’ Tegenwoordig duiken er allerlei varianten op. Je kunt blijkbaar 
niet alleen stoned als een garnaal zijn, maar eveneens stoned als een aap, een konijn, enz. In 
De T van Vondel (1990) gebruikt de auteur, J.A. Deelder, zelfs de overtreffende trap: zo stoned 
als twee apen. 

Koos Koets, de door van Kooten geportretteerde hippie of oudere jongere, maakte de kreet 
sje(e)mig de p(e)emig ontzettend populair. Toch is deze krachtterm - waarbij jemig teruggaat op 
Jezus -  beslist geen trouvaille van Koot en Bie. De uitroep zou al te vinden zijn in het werk van 
de zeventiende-eeuwse auteurs Bredero en Vondel. Striptekenaar Eric Schreurs legde de kreet 
ook al in de mond van zijn stripfiguur Joop Klepzeiker, waarmee hij wekelijks een pagina vult in 
de Nieuwe Revu. In het jongerenidioom van de jaren tachtig is sje(e)mig de pe(e)mig een 
geliefde uitdrukking. Tienerbladen uit die periode zijn er dol op. Popfoto in 1987: ‘... dan keek ik 
in de spiegel en dacht: “jemig de pemig, wat zie jij er fantastisch uit.”‘ 

Ook Mozes Kriebel, een andere krachtterm van Koos Koets — waarbij Mozes als 
versterkend voorvoegsel de plaats inneemt van Jezus — kon men al in de jaren dertig horen op 
Haagse schoolpleinen. Een lezer van NRC-Handelsblad was ervan overtuigd dat het niet om 
een plaatselijk verschijnsel ging. Als Rotterdammer herinnerde hij zich de euforische uitroep 
Mozes Kriebel uit zijn kinderjaren. Kees van Kooten heeft beide uitdrukkingen op succesvolle 
wijze uit de vergetelheid geplukt en ze landelijke faam bezorgd. 

Wel origineel en ongetwijfeld het meest succesrijke bedenksel van het satirisch stel is 
doemdenken: eens het toverwoord van de jaren tachtig, maar aan het eind van dat decennium 
toch al weer ouderwets bevonden. Doemdenken werd voor het eerst gebruikt tijdens een tv-
uitzending van het Simplisties Verbond op 2-5-80. Het had de betekenis van ‘het niet neer zien 
zitten’ en wees op een vorm van apathie en defaitisme onder de meeste mensen. Dat alles had 
te naken met de sombere toekomstbeelden van de Club van Rome. Onheilsprofeten of 
doemdenkers voorspelden een Derde Wereldoorlog. Tijdens de bewuste uitzending kondigden 
Koot en Bie dan ook aan naar Nieuw-Zeeland te zullen emigreren, omdat dit werelddeel in een 
Derde Wereldoorlog gespaard zou blijven. Het doemdenken uit die periode had eveneens te 
maken met de angst voor kernwapens en kernenergie, die toen leefde onder de bevolking. 

Als trend bestond doemdenken al in de jaren zeventig. Wellicht ontleenden Koot en Bie dit 
woord aan het Engels, want in die taal werd omstreeks 1972 de term doomwatcher bedacht, 
met als de variant doomsayer. Hiervan zou doemdenker wel eens een blauwdruk kunnen zijn. 
Samenstellingen met doem- als eerste lid werden na 1980 in ieder geval erg populair. Van Dale 
vermeldt het bekendste voorbeeld, doemmuziek of [165] ‘muziek die een somber beeld schetst 
van de toekomst van de mensheld’. Het prototype van deze muziekvorm is de groep Joy 
Division, waarvan de zanger, Ian Curtis, zelfmoord pleegde. De teksten van deze groep gingen 
over verval, eenzaamheid, schizofrenie, woede en vooral angst. Het doemdenken uit de jaren 
zeventig en begin jaren tachtig was dan ook helemaal verweven met het fin-de-sièclegevoel van 
toen. Wim de Bie gebruikte het woord nog eens in zijn boek Schoftentuig (1988): ‘Waarom gaat 



de wereld naar de verdoemenis? Makkelijke verklaring: door het doemdenken natuurlijk! En 
maar lullen over het doemdenken... maatregelen nemen  ho maar!’ 

 
Eveneens courant geworden sedert begin jaren tachtig, maar dan vooral in de welzijnssector 

(althans als we Kuitenbrouwer mogen geloven), is de uitdrukking dubbel zijn ‘twee 
tegengestelde meningen aanhangen’ en de variant dubbel zitten ‘niet kunnen kiezen uit twee 
oplossingen’. Op zondag 28-09-80 lanceerden Koot en Bie deze zegswijzen tijdens een sketch 
over een mannenpraatgroep. 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 kant wisten ze niet goed wat ze er tegen konden doen. 
Het leek een beetje op de term double-bind, die in 1956 werd bedacht door de Engelse 
antropoloog Gregory Bateson en die betrekking had op allerlei dilemma’s waarmee men 
dagelijks kan worden geconfronteerd. Koot en Bie zaten wellicht ook in zo’n double-bind. De 
12de druk van Van Dale signaleert nu de uitdrukking dubbel zijn (zitten); zich dubbel voelen 
‘geconfronteerd worden met sterke tegenstrijdige emoties, neigingen enz’. Volgens dit 
woordenboek wordt deze zegswijze gebruikt in de psychologie. 
 
In maart 1998 bracht de Volkskrant het nieuws op de voorpagina: ‘Van Kooten en De Bie in 
dubio over duo’. Beiden twijfelen eraan of zij als duo verder door het leven moeten. Het staat nu 
al vast dat ze niet meer wekelijks bij de VPRO te zien zijn. Komt na veertig jaar het einde in 
zicht? Het zou een groot verlies zijn voor de VPRO en een nog groter verlies voor de 
Nederlandse taal, want intussen is gebleken dat hun afzonderlijke taalvondsten het niet zo goed 
doen. We zullen de spitsvondigheid missen waarmee de twee cabaretiers de taal en de 
heersende trends aanpakken. De impact van het televisiemedium is groot. De populariteit van 
Koot en Bie onder Nederlandse jongeren valt niet te onderschatten, want het is toch vooral deze 
groep die veel van hun vondsten in haar spraakgebruik heeft geïntroduceerd. Niet alles wat de 
heren aanraken verandert in goud. Laten we echter hopen dat de trommel met 
taalnieuwigheden, waarop Koot en Bie klaarblijkelijk patent hebben, nog lang niet is uitgeput. 
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