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In 26 afl everingen krijgen even 
zoveel mensen de kans om via de 
rijke wereld van www.reclamear-
senaal.nl te kijken naar de historie. 
Elke afl evering komt een nieuwe 
letter aan bod. Deze rubriek wordt 
samengesteld door Kees Sterren-
burg.
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tekst Kees Sterrenburg en Johannes den Ouden*
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Johannes den Ouden uit Geldrop verza-
melt uitspraken die vanuit de reclame 
in het spraakgebruik worden opgeno-
men. Dat zijn vaak zinnetjes waar de 
merknaam niet in voorkomt en die te 
pas en te onpas gebruikt worden. Zo 
zeiden mensen een jaar of tien geleden 
bij elke moeilijke situatie ‘even Apel-
doorn bellen’. En als er zich een fi nanci-
eel probleempje voordeed was jaren-
lang de suggestie: ‘Dan verkoop je toch 
gewoon de boot.’ Vrijwel altijd zijn deze 
zinnetjes toevalstreffers en worden ze 
populairder dan de slogan van het 
merk. Soms stonden ze zelfs niet in het 
script, maar werden ze op de set gebo-
ren. ‘Goed gedaan jochie’ is daar waar-
schijnlijk het beste voorbeeld van. Voor 
deze rubriek gingen we op bezoek bij 
Johannes den Ouden. Het werden twee 
fantastische dagen. Een kleine selectie 
uit die gevleugelde uitspraken, ofwel 
quotes:
Goeiemoggel. Ze smelten de kazen. Dat 
zouden meer mensen moeten doen. Nu 
even niet. Dat zeg ik. Sterk spul hè? Ik 
ga bij Japie wonen. Stom hè? Ik vinnut 
gewoon lekker. Weet je wat jij zou moe-
ten doen? Dan verkoop je toch gewoon 
de boot. Succes is een keuze. 28, 29, 30 
en schoon is mijn kunstgebit. Da’s lo-
gisch, hè. Het zou verboooden moeten 
worden.
Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Geen 
cent te veel hoor. Een beetje vreemd, 
maar wel lekker. Foutje, bedankt. Mi-
lieu? Milieu? Ik kom uit een voortreffe-
lijk milieu. This is teevee men. Ik durf 
het bijna niet te vragen. Dat doet ie 
anders nooit hoor. Niet naar het baasje 
happen. Ze zei meneer tegen me. Ik ben 

toch niet gek? Ik had nog zo gezegd, 
geen bommetje. Dat had je nou niet 
moeten zeggen. Tuut tuut, dat is snel. 
Je moet er wél even bijblijven. Dat zeg 
ik. Als u meer wilt weten, en dat wilt 
u… dan gaat u naar www.reclamearse-
naal.nl.

*Johannes den Ouden verzamelt gevleu-
gelde uitspraken.
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